
 

 

 ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e 
dez minutos,  a presidente do COMUD/Recife, conselheira Ledja Cibelle Albuquerque 
Dantas, fez a conferência do quorum para o início da centésima quadragésima 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.  Esta sessão ocorreu no formato virtual e foi coordenada pela Presidente do 
COMUD/Recife, com a seguinte pauta: 1. Verificação de quórum mediante apresentação 
oral de conselheiros (as); 2.   Justificativas de ausência; 3.   Leitura da ata da sessão 
anterior; 4.  Expedientes; 4.1 – Recebidos; 4.2 – Enviados; 5.  Informes Gerais; 6. 
Apresentação da minuta de alteração do decreto que reserva vagas de estágio para pessoa 
com deficiência; 7.  Apresentação do Plano Municipal de Assistência Social; 8. 
Apresentação do Planejamento Anual da Mesa Diretora; 9.  Apresentação das Comissões; 
9.1 – Comissão de Orçamento e Planejamento; 9.2 – Comissão de Legislação e Normas; 9.3 
– Comissão de Políticas Públicas; 9.4 – Comissão de Articulação e Comunicação; 9.5 – 
Comissão provisória de Acessibilidade; 10.  Encaminhamentos.  A coordenadora inicia a 
sessão, informando que, através de reunião realizada com a mesa diretora, foi decidido, 
conforme o Regimento Interno estabelece, dois minutos de fala para o conselheiro (a) que 
pedir a palavra, destacando que o Regimento acrescenta mais um minuto, e que a mesa 
diretora pensou em mais uma inscrição com mais dois minutos.  Em seguida solicita que a 
senhora Nadja Medeiros, faça a leitura dos nomes dos conselheiros (as) presentes, para 
conferência de quórum. Após a leitura dos presentes, a coordenadora passa a palavra para 
a Senhora Fabíola Maciel explicar como será a dinâmica das inscrições para as falas. A 
mesma explica que conforme anteriormente explicado, será uma fala de dois minutos com 
direito a uma nova inscrição de mais dois minutos.  Dando continuidade à pauta, a 
coordenadora da sessão passa para as justificativas de ausência, tendo justificado sua 
ausência os seguintes conselheiros (as):  Marcelo Pedrosa, Mikaely Rocha, Adilza Gomes e 
Ronaldo Nascimento. Após as justificativas de ausência, a coordenadora da sessão, Ledja 
Cibelle, ressaltou que as justificativas de ausências deverão ser feitas  trinta minutos, antes 
do início da reunião, ou até vinte quatro horas, após a reunião.  Ato contínuo, foi passada 
para a leitura da ata da centésima quadragésima segunda reunião ordinária, através da 
senhora Nadja Medeiros, que após lida e posta em discussão, foi aprovada por 
unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta, foi feita e leitura dos expedientes 
recebidos e enviados, também através da Senhora Nadja Medeiros.  Seguindo para os 
informes, prestaram seus informes os seguintes conselheiros: Arenilda Duque, que diz que 



esteve reunida com a Deputada Laura Gomes e a mesma sugeriu  que o conselho 
encaminhasse um ofício para a Assembleia Legislativa, solicitando que ela (Laura Gomes),  
seja convidada para participar da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, a 
conselheira Kilma Coutinho diz que existe a lei nº 17.029/2020, do Deputado Gustavo 
Gouveia, que diz  que a gestante surda, que precisar de um (a) Intérprete de Libras, a 
mesma deverá pagar e que será obrigado ter alguém da família junto. O conselheiro Paulo 
Fernando sugere que a lei seja encaminhada para a comissão de Legislação e Normas, para 
analisar, expedir parecer e a mesa diretora se pronunciar. O conselheiro Ricardo Laurindo 
informa que a Prefeitura do Recife está com um projeto muito interessante de 
comunicação, chamado Para Todos Verem, o mesmo aproveita para parabenizar e ressalta 
que também existe um material impresso em Braille e que é importante que sejam 
consultados pelos leitores do Braille. Diz que está frequentando a Academia da Cidade e 
que tem algumas sugestões de melhoria, no âmbito da acessibilidade e que repassará para 
a Gerência da Pessoa com Deficiência. O conselheiro Flávio Nascimento destaca que a lei 
anteriormente citada, pela conselheira Kilma Coutinho, vai contra a Lei Brasileira de 
Inclusão e contra a Constituição, uma vez que é obrigação do Estado prestar um bom 
atendimento para as pessoas com deficiência. A conselheira Paulina Maria diz que, na 
Policlínica Leça de Andrade, existe a falta de vários médicos, como neurologista e pediatra. 
O visitante Alex Ramos agradece a oportunidade de estar participando da reunião, em 
seguida diz que a Procuradoria da União fez um levantamento sobre o quantitativo de 
Pessoas Autistas em Pernambuco, obtendo cento e quarenta e uma mil crianças, sendo 
dez mil só em Recife. O mesmo sugeriu ao COMUD/Recife que solicite uma audiência 
pública na ALEPE e solicite que seja criado, na Câmara dos Vereadores, espaços de 
discussão e levantamento de dados mais detalhados no Recife. O conselheiro Isaac 
Machado fala que o pleno não foi consultado, em relação as postagens no Grupo do 
Conselho no Whatsapp, uma vez que, agora, apenas os administradores podem postar. 
Ressaltando que o pleno é soberano e deve ser consultado. Também diz que recebeu um 
e-mail, solicitando a devolução das camisas da comissão de acessibilidade e que essa 
solicitação deveria ser apenas para as pessoas que não fazem parte da gestão ou aquelas 
que não querem mais fazer parte da comissão. A coordenadora da sessão, conselheira 
Ledja Cibelle diz que a mesa diretora se reuniu e chegou a conclusão que, como as regras 
do Grupo no Whatsapp, não eram respeitadas e o grupo é de fundamental importância, 
para manter os conselheiros informados sobre as reuniões e demais informes de interesse 
de todos, foi decido que apenas os administradores postarão,  enfatizando  que se o pleno 
deliberar que seja aberto para todos postarem, a presidência retira sua responsabilidade 
em ficar verificando a questão do respeito as regras de acessibilidade.  Sobre as camisas, a 
mesma diz que está sendo verificada outra forma de identificação, como um crachá. O 
conselheiro Thiago Saúde diz que está no Hospital do Idoso e que em frente ao hospital, 
na Avenida Recife, a faixa de pedestre não tem como um usuário de cadeira de rodas 
atravessar, que ele precisou se deslocar para encontrar outro lugar para atravessar e que, 



inclusive, era totalmente insegura, devido a passagem dos carros, o mesmo também disse 
que enviará as fotos da  referida avenida. Após sua fala, foi encaminhado que será enviado 
um ofício para os órgãos responsáveis. O conselheiro José Diniz diz que os conselheiros do 
Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência – CONADE, teria eleição em agosto, e que o 
Governo Federal destituiu todos os conselheiros, devido ao mandato ter expirado, 
sugerindo que o COMUD/Recife se pronuncie em relação a essa situação.   A conselheira 
Maria do Carmo sugere que seja enviado um ofício ao Prefeito João Campos, com votos de 
aplausos pela abertura do grupo de vacinação para todas as pessoas com deficiência e 
doenças raras.  O conselheiro Paulo Fernando parabeniza a todos que estiveram 
envolvidos nos Webinários da Semana do Bebê e também parabeniza o conselho pela luta 
em prol da vacina, assim como o CONED e SEAD.  A senhora Fabíola Maciel informa que no 
dia dois de julho haverá um Webinário que terá como tema: Desmistificando o uso das 
células tronco no paciente com Mielomeningocele e que as inscrições serão feitas através 
do email inscricoesgpcd@gmail.com, aproveita e sugere que seja enviado um ofício para o 
Prefeito, solicitando a inclusão dos cuidadores, nos próximos grupos para vacinação. A 
coordenadora da sessão concorda com a senhora Fabíola Maciel e passa a palavra para o 
conselheiro Roberto Dias, que diz que a Assobecer recebeu um email da empresa SELP, 
ligada a Jeep, com vagas de emprego para pessoas com deficiência e que os interessados 
devem encaminhar um email para o assobecer.ong@hotmail.com. Em seguida, a 
coordenadora da sessão passa a palavra para o conselheiro Paulo Fernando, solicitando 
que o mesmo apresente o próximo ponto de pauta, referente a minuta de atualização do 
decreto que reserva vagas de estágio no município do Recife, para pessoas com 
deficiência. O conselheiro Paulo Fernando solicita que a senhora Nadja Medeiros faça a 
leitura do decreto citado e em seguida da minuta de alteração do mesmo. Após a leitura e 
as devidas observações, foi encaminhado que a minuta seja discutida na comissão de 
Legislação e Normas e que após análise e discussão, sejam dados os devidos 
encaminhamentos para a publicação. Passando para o próximo ponto de pauta, a 
coordenadora da sessão agradece a presença do senhor Edson Lima, Gestor de Unidade da 
Regulação do SUAS e passa a palavra para que o mesmo faça a apresentação do Plano 
Municipal de Assistência Social. Ele diz que o plano foi elaborado em 2017/2018 e que 
precisa ser atualizado a cada quatro anos, e que esse ano, foi decidido que essa discussão 
seria ampliada para os conselhos, para que os mesmos possam dá suas contribuições 
também. Diz que os dados contidos no Plano Municipal de Assistência Social serão 
atualizados através do Cadúnico e de outras fontes. Que o plano também tem como 
objetivo apresentar as atualizações sobre a Política de Assistência Social Básica, como os 
CRAS, CREAS e Casas de Acolhidas. Que o plano traz informações sobre as rendas 
familiares, como o BPC, com alguns eixos de ações estratégicas para melhorar a Política da 
Assistência. Em seguida, o senhor Edson Lima pergunta se o conselho tem alguma 
sugestão. A coordenadora da sessão agradece a presença do senhor Edson Lima e passa a 
palavra para o conselheiro Paulo Fernando, que agradece ao senhor Edson Lima, pelo 
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envio prévio do plano e propõe que seja regularizado o grupo gestor do BPC, sendo Grupo 
Gestor do BPC Produtiva, ressaltando que também sentiu falta da inclusão, na parte da 
ampliação ou reforma das unidades, que seja assegurada a acessibilidade nos 
equipamentos da assistência social. Sobre a residência inclusiva, que seja implantada no 
Recife e que a proposta do Centro Dia seja renovada, para que seja implantado também. E 
sobre os dados do BPC, pergunta se os dados estão atualizados. Sugere que seja 
acrescentado a criação de um transporte social acessível, como o PEConduz.  Também 
sugere que seja acrescentada formação continuada de humanização dos serviços de 
assistência social, para melhor atender as pessoas com deficiência. O conselheiro Flávio 
Nascimento, informa que foi aprovada a lei nº 14.124/2021, que dá direito a pessoa com 
visão monocular a receber o BPC ou a aposentadoria. O visitante Alex Ramos sugere que 
seja verificada a questão da prioridade no atendimento da Pessoa com Deficiência nas 
diversas unidades de atendimentos da Prefeitura. O conselheiro Paulo Fernando também 
sugere que nos cadastros de informações das pessoas que vivem em situação de rua, bem 
como os demais cadastros, que são realizados pela assistência social, tenha um campo de 
identificação se a pessoa possui alguma deficiência, se sim, qual a deficiência e se usa 
próteses ou órtese.  Por fim, fala sobre o auxílio moradia, diz que o valor é muito pouco e 
para as pessoas com deficiência, que muitas vezes precisam de casas que garantam o 
mínimo de acessibilidade, o valor fica ainda menor. Pergunta se o valor pode ser 
repensado, principalmente nos casos de pessoas com deficiência.  O conselheiro Flávio 
Nascimento diz que tem um filho adolescente com deficiência e fala sobre a necessidade 
da existência de algum projeto de capacitação para jovens, que possa dar oportunidades 
para esses adolescentes, que muitas vezes ficam confusos quanto sua carreira trabalhista. 
A coordenadora da sessão, antes de passar a palavra para o senhor Edson Lima, sugere 
que nas próximas reuniões seja feita uma alteração na ordem da pauta, deixando os 
informes para antes dos encaminhamentos, para que os visitantes sejam priorizados, em 
seguida passa a palavra para o senhor Edson Lima, que agradece todas as contribuições, 
ressaltando que ainda será levantado o quantitativo de pessoas que tem o  BPC e que o 
esboço do plano será lançado para consulta pública, durante um mês, para que as 
sociedade possa fazer suas observações e que, todas as sugestões propostas pelos 
conselheiros, serão analisadas. Diz que nos dias 13, 14 e 15 de julho acontecerá a 
Conferência de Assistência Social, onde deverá ser o lançamento do Plano para a consulta 
pública. Em seguida, a coordenadora da sessão agradece a participação do senhor Edson 
Lima e fica encaminhado que será dado mais alguns dias para que os conselheiros leiam e 
passem suas sugestões para que o COMUD/Recife encaminhe ao senhor Edson Lima, todas 
as contribuições. Passando para o próximo ponto de pauta, a coordenadora da sessão, 
Ledja Cibelle faz a leitura do planejamento anual da mesa diretora, onde o conselheiro 
Paulo Fernando ressalta sobre a inclusão da comissão de acessibilidade, junto as outras 
comissões, através da reformulação do Regimento Interno. Também destaca que no ponto 
referente a alteração da Lei e do Regimento fosse criada a presidência ampliada, conforme 



modelo do CONED e do CONADE, ressaltando que a mesma é composta por presidente, 
vice presidente e  um (a) coordenador (a) de cada comissão. Enfatiza que essa forma tem 
sido um sucesso nos outros conselhos. Passando para as apresentações das comissões, a 
comissão de orçamento e planejamento não se reuniu. A comissão de Políticas Públicas 
apresentou seu relatório, através da leitura feita pela senhora Nadja Medeiros, a comissão 
de legislação e normas apresentou seu relatório através da conselheira Georgina Marques 
e a comissão de Articulação e Comunicação apresentou seu relatório através da 
conselheira Arenilda Duque. Após a apresentação das comissões, foi passado para os 
encaminhamentos, sendo os seguintes: Enviar um ofício solicitando a verificação da 
viabilidade da construção de uma passarela na Avenida Agamenon Magalhães, em frente 
ao Tacaruna. Criação de ponto de pauta para próxima reunião, referente a apresentação 
da programação da Semana Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência. Criação um 
novo grupo no  Whatsapp, para que os conselheiros possam interagir. Por fim, não 
havendo mais nada a tratar, a coordenadora Ledja Cibelle, dá por encerrados os trabalhos 
às dezessete horas e cinquenta e oito minutos, para que tudo fique devidamente 
documentado, eu, Nadja Medeiros, na condição de secretária "a doc", tomei notas e redigi 
a presente ata, que, após lida na sessão seguinte e achada em conformidade, será por 
mim assinada, bem como pela coordenadora da presente sessão. 
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