
 

 

 
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COMUD/Recife 
 
Aos trinta dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte um, às catorze horas e 
trinta minutos, a presidente do COMUD/Recife, conselheira Ledja Cibelle Albuquerque 
Dantas, comunicou que estava com problemas na sua Internet, e solicitou que o vice-
presidente do COMUD/Recife, Paulo Fernando da Silva, coordenasse a centésima  
quadragésima sétima sessão plenária do COMUD/Recife, o qual declarou que,  face ao 
adiantado da hora, e com fundamento no art. 14 do Regimento Interno do 
Comud/Recife, a sessão poderia ser realizada com qualquer número de 
Conselheiros(as), titulares ou suplentes, no exercício da titularidade. Assim, deu início 
aos trabalhos, na presença online dos (as) conselheiros (as):  Paulo Fernando da Silva, 
Arenilda Duque, Rianne Connoly, Ana Maria Magalhães, Osmar Valença, João Helder, 
Ledja Cibelle, Thiago Saúde, Paulina Maria, Roderick Gomes, Georgina Marques, Sônia 
Maria,  Susana Mesquita, Maria de Fátima, José Diniz  e José Roberto. Esta sessão 
ocorreu no formato virtual com os  seguintes pontos de pauta: 1. Verificação de quorum 
mediante apresentação oral de conselheiros (as); 2.   Justificativas de ausência; 3.   
Aprovação da ata da sessão anterior; 4.   Expedientes; 4.1 – Recebidos; 4.2 – Enviados;                          
5.  Projeto Calçada Acessível; 6.  Faltas sem justificativa; 7. Preenchimento de vaga em 
aberto no conselho; 8. Apresentação das Comissões; 8.1 - Comissão de Orçamento e 
Planejamento;  8.2 - Comissão de Legislação e Normas; 8.3 - Comissão de Políticas 
Públicas;  8.4 - Comissão de Articulação e Comunicação; 8.5 - Comissão provisória de 
Acessibilidade. 9.  Informes Gerais; e 10.  Encaminhamentos. Justificaram suas 
ausências, os seguintes conselheiros(as): Mikaelly Ellen, Marcelo Pedrosa, Maria 
Eduarda,  Sondja Beirão, Alexandre Ferreira, Felipe Leonardo, Maria Thereza e Ronaldo 
Heleno. A secretária executiva do COMUD/Recife, Nadja Medeiros, em esclarecimento a 
conselheira Ana Maria, informou que a contabilidade das faltas, é feita  individualmente 
e a presença de um dos conselheiros, (titular ou suplente), não impede que o faltoso 
que não justificar, receba a falta e que o suplente só terá direito a voto, na ausência do 
titular. Dando prosseguimento a pauta, o coordenador da sessão colocou em discussão 
e votação a ata da sessão anterior e como não houve observações ou correções a fazer, 
a ata foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo,  foi feita a leitura dos expedientes 
recebidos e enviados, o que foi feito pela Secretária Executiva do Conselho, Sra. Nadja 
Medeiros, a qual informou que foram recebidos: email da senhora  Waldicleia Guerra, 
usuária de cadeira de rodas, solicitando uma visita no prédio em que reside. O 
presidente da sessão interveio para explicar que a senhora Waldicleia Guerra fez uma 
denúncia ao COMUD/Recife, afirmando que foi realizada uma reforma no prédio e que 
após esta, as pessoas usuárias de cadeira de rodas, estão impossibilitadas de se 



locomoverem com autonomia e segurança. A denúncia foi encaminhada à comissão de 
acessibilidade, a qual agendou uma visita na próxima quarta-feira, dia 06 de outubro, às 
16 horas. Em relação aos expedientes enviados, foram: ofício à Secretária de 
Infraestrutura, solicitando um representante da secretaria para falar sobre os projetos 
para calçadas acessíveis na Cidade do Recife; ofício solicitando apoio para a realização 
do ato promovido pelo COMUD/Recife, no dia 21 de setembro "Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência: à CTTU, ofício enviado para Secretaria Executiva de controle 
Urbano, solicitando autorização para uso do solo e ofício para Gerência de Finanças da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre 
drogas, solicitando 100 (cem) águas. O próximo ponto de pauta, diz respeito à exposição 
dos projetos sobre as calçadas,  que será feito por Lúcia Escorel, porém como ela ainda 
não se fazia presente, foi passado para o ponto seguinte, o qual versa sobre as faltas 
não justificadas às reuniões do COMUD/Recife, ocasião em que o coordenador da 
sessão declarou que, a Secretária Nadja Medeiros já havia esclarecido  sobre a questão 
das faltas,  quando esta informou que havia efetuado o levantamento das faltas não 
justificadas de todos(as) os (as) conselheiros(as) desde a primeira reunião desta gestão. 
Assim, foram as seguintes: da área governamental, Keila Maria 04 faltas, Adilza Gomes 
04 faltas, Maria Eduarda 04 faltas, Sondja Beirão 03 faltas, Rianne Connoli 01 falta, Ana 
Maria 04 faltas. Da área da sociedade civil, Ana Lúcia 04 faltas, Edevirgens Priscilla 05 
faltas, Kilma Coutinho 05 faltas, Isaac Machado 03 faltas,  Thiago Saúde 01 faltas, 
Charleno Bastos 02 faltas, Ronaldo Heleno 01 falta,  Bruna Dias 01 falta, Ricardo  
Laurindo 01 falta, Lenilson Vitório 04 faltas, Susana Mesquita 01 falta, Michelle Cristina 
04, Leandra Cristina 05 faltas e Flávio Nascimento 03 faltas. Da Câmara de Vereadores, 
os dois representantes com 07 faltas. A presidente do COMUD/Recife, Ledja Cibelle, 
declara que, como encaminhamento, devem-se notificar os faltosos e não havendo 
resposta, na próxima reunião, será feita a substituição dos mesmos. O coordenador da 
sessão, Paulo Fernando, sugeriu que a questão das faltas seja ponto de pauta para a 
reunião de outubro, tendo sua proposta aprovada por unanimidade. Em seguida, o 
coordenador da sessão dá por encerrado o ponto de pauta relativo às faltas e retorna 
ao ponto anterior, referente ao projeto das calçadas, que foi exposto pela senhora Lúcia 
Escorel, a qual  inicia pedindo desculpas pelo atraso. O coordenador Paulo Fernando 
agradece pela disponibilidade e enfatiza que ela tem 20 (vinte) minutos para sua 
exposição, aproveita  e solicita aos (as) conselheiros (as), que  aguardem, a explanação, 
pois, em seguida, serão abertas as inscrições para os questionamentos. A palestrante diz 
que trabalha na URB, na Gerência de Projetos, ressaltando que a prefeitura do Recife 
está fazendo grandes investimentos nos passeios públicos, conforme  todos já devem 
ter percebido as modificações em alguns corredores, principais, citou como exemplos, a 
Av. Conde da Boa Vista, a Rua Gervásio Pires, Av. Mário Melo com as ciclovias. Nos 
bairros, exemplificou com a Rua Amélia, Rua do Futuro, investimentos, segundo ela, que 
há muito tempo necessitava ser feito, até pela questão da acessibilidade. Ressalta que 
na área do Parque da Jaqueira, tanto na parte da Rui Barbosa, quanto do lado da rua do 
Futuro, estão em execução. Diz que a cidade tem muitos problemas e que não vão 



conseguir resolver todos, mas tentam minimizá-los,  inclusive dos alagamentos nos dias 
de chuva. Esclareceu que alguns pontos no centro, necessitam de alguns reparos. A 
palestrante faz uma apresentação com fotos, mostrando o que ela chamou  de  
"descaminhos", indicando as necessidades de um passeio público, com espaço, faixas de 
pedestres etc. A Sra. Lúcia reconhece que existem dificuldades para o trânsito de 
pedestres com segurança e acessibilidade. Outra dificuldade, é, segundo ela, a falta de 
padronização dos passeios, mas enfatiza que a prefeitura do Recife  está procurando 
harmonizar, inclusive utilizando o mesmo tipo de material. Informa que a distribuição 
inadequada de mobiliários urbanos é outro problema, mas que já está havendo 
melhorias, e exemplifica a Av. Conde da Boa Vista. Terminadas as dificuldades, que ela 
chama de "descaminhos" passou aos "caminhos", ou seja, o que a prefeitura pretende 
implantar, mostrando a criação de rotas de pedestres interligando vias, iluminação para 
aumentar a segurança,  arborização para o descanso físico e psicológico da população. 
Também mostrou muitos pontos que a prefeitura pretende melhorar a qualidade de 
vida do povo. Discorreu também sobre os pontos de atenção, divididos em "lotes", dos 
quais apenas o lote 1 (um), já está totalmente concluído e enumerou as ruas abrangidas 
pelo citado lote, fazendo o mesmo com os demais. Destacou a grandiosidade e 
abrangência desse projeto, o qual se preocupa muito com a acessibilidade. Outro ponto 
a ser investido pela prefeitura, segundo a palestrante,  com os corredores de transporte 
coletivo, preservando, em todas as ações, o patrimônio histórico. A Sra. Lúcia Escorel 
mostrou, através de fotos, como estão sendo feitas as obras, no tocante à 
acessibilidade, mostrando rampas, passagens elevadas, paradas de ônibus etc. Mostrou 
que a arborização está sendo feita com espécies apropriadas para os espaços. Exibiu 
fotos de como determinados logradouros eram antes e como estão depois da 
requalificação.  O coordenador da sessão agradece à palestrante e abre as inscrições 
para os questionamentos. Respondendo à conselheira Paulina, a Sra. Lúcia disse que, no 
momento, os bairros ainda não estão sendo contemplados, mas que, em um segundo 
instante, o serão. Questionada pelo Conselheiro Roberto Dias, a palestrante disse que 
não sabe informar se havia alguma pessoa com deficiência, participando da elaboração 
e execução do projeto, mas que irá se inteirar e informará oportunamente. Disse 
também, que a Estrada dos Remédios ainda não está contemplada neste primeiro 
momento. Já em relação  ao questionamento do conselheiro José Diniz, disse que o piso 
direcional próximo e ao longo do muro, também é permitido pelas normas técnicas. 
Sobre a fiscalização das obras e o material usado, pergunta do conselheiro Thiago 
Saúde, a palestrante informou que os trabalhos são fiscalizados, assim como o material 
usado e se não tiver de acordo, isso acarreta sanções para a empresa. Disse também 
que vai verificar as partes danificadas da Av. Conde da Boa Vista, bem como a questão 
do piso tátil que leva diretamente para uma parede e a um hidrante, a fim de que  
sejam feitos os devidos reparados. Ao conselheiro Roderik Gomes, a Sra. Lúcia disse que 
começou a fazer as descrições das imagens, mas para ganhar tempo, parou, porém, 
quando enviar a "apresentação" para o COMUD/Recife, enviará também um áudio 
descrevendo tudo. Com relação ao questionamento da conselheira Suzana Mesquita, 



disse que o COMUD/Recife deveria enviar por escrito para ela, vez que isso é questão da 
CTTU,  responsável pelo trânsito do Recife e, portanto, do fluxo do trânsito da Rua das 
Calçadas. Quanto à indagação do conselheiro José Diniz sobre a Rua Conselheiro Silveira 
de Souza, a palestrante aconselhou que juntasse às solicitações do COMUD/Recife, a fim 
de formalizar o pedido, que, segundo ela, é de suma importância. Finalizando, a senhora  
Lúcia Escorel disse que tudo o que foi questionado aqui, será estudado e que todas as 
perguntas foram pertinentes e coloca a URB à disposição para apreciação das 
reivindicações  do Conselho. O coordenador da sessão, Paulo Fernando agradece a 
colaboração da palestrante e coloca o COMUD/Recife à disposição para ajudar nos 
projetos, no que diz respeito a acessibilidade. Como encaminhamento, o coordenador 
da sessão, determinou que seja expedido ofício à Secretaria de Infraestrutura, 
colocando o COMUD/recife e a comissão de acessibilidade, à disposição para participar 
das fiscalizações e fornecer subsídios, quando necessário, solicitando também, a 
inclusão no plano de requalificação, as ruas Conselheiro Silveira de Souza, onde fica a 
Associação Pernambucana de Cegos, a Estrada dos Remédios, onde está  a Associação 
Beneficente de Cegos do Recife,  à rua paralela à Praça Professor Barreto Campelo, 
onde está situada a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência; também 
encaminhar ofício à CTTU, solicitando a realização de estudos sobre a viabilidade da 
proibição do tráfego de veículos na Rua das Calçadas. O encaminhamento foi aprovado 
por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta, relativo ao preenchimento 
da vaga deixada pela Conselheira Maria do Carmo de Oliveira, o coordenador da sessão 
informou que a suplente é Susana Mesquita,  assumirá a condição de titular, ficando em 
aberto, a vaga de suplente, para cujo preenchimento já existe o nome de Sueli Santos, 
que é intérprete de Libras, uma pessoa ligada ao movimento da pessoa com deficiência, 
aproveitando para perguntar se existe outra pessoa interessada  ou o plenário aprova o 
nome de Sueli Santos para a vaga de suplência, dos trabalhadores especializados. Como 
não houve objeções nem outro interessado, foi aprovado por unanimidade, ficando 
Sueli Santos suplente  da conselheira Susana Mesquita. A presidente do COMUD/Recife, 
Ledja Cibelle questiona sobre a situação da conselheira Cláudia Maciel, ao que o 
coordenador Paulo Fernando sugere uma reunião da mesa diretora com  os 
responsáveis pela secretaria que a  mesma representa. Passando para o próximo ponto 
de pauta, referente as comissões, a comissão de orçamento e planejamento, cuja 
coordenadora, Arenilda Duque, informa que a mesma não se reuniu. Quanto à comissão 
de Legislação e  Normas, com as ausências da coordenadora e da relatora, o conselheiro 
Osmar Valença informou que a comissão se reuniu e promoveu alterações nos três (03) 
primeiros artigos da lei de criação do COMUD/Recife. Já a comissão de Políticas 
Públicas,  o conselheiro José Diniz informou que a comissão só se reuniu para eleição do 
coordenador e relator e que após as  reuniões vêm sendo adiadas. O coordenador da 
sessão, Paulo Fernando, informa que a Comissão de Políticas Públicas, terá uma reunião 
no próximo dia 08 (oito), de outubro, às 15 horas, com a Gerente do Creas Recife, 
Valéria, e que  a pauta da reunião será a situação da população de rua com deficiência. 
Em seguida, a comissão de Articulação e Comunicação, representada pela conselheira 



Arenilda Duque, a qual informou  que não houve reunião, uma vez que o dia seria 07 de 
setembro, feriado,  ressaltou que ela extinguiu o grupo no whatsapp da comissão e que, 
se alguém desejar criar outro grupo, que o faça. O coordenador da sessão decidiu que 
vai contatar com a coordenadora da comissão, Thereza Antunes, para decidir se a nova 
data da reunião ficará  no dia 05 de outubro, às 14 horas ou se designam outra data, e 
que os membros da comissão serão avisados.  Em seguida, passa a palavra para Thiago 
Saúde, coordenador da Comissão de Acessibilidade, o qual informou que, em virtude do 
evento do dia 21 de setembro, a comissão deu uma parada com as atividades, 
destacando que a comissão fará três (03) visitas, no mês de outubro, sendo: uma no dia 
06 (seis), que é a denúncia de Waldicleia Guerra, outra no dia 19 (dezenove) na 
academia da Cidade e a outra aos mercados públicos da Boa Vista e de São José. A 
presidente do COMUD/Recife, Ledja Cibelle, informou que os coletes dos membros da 
Comissão chegaram, os quais ficarão em poder de Thiago Saúde, que entregará nas 
visitas e que após o encerramento, deverão ser devolvidos. Também informou  que os 
adesivos já estão prontos.  Vencido o ponto das comissões, o coordenador da sessão, 
passou para o próximo, relativo aos informes, indagando do plenário se alguém teria 
informes. Como ninguém se pronunciou, ele parabenizou a presidente Ledja Cibelle pela 
idealização e realização do ato do dia 21 (vinte e um) de setembro, sobre o Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com Deficiência, enfatizando, como exitoso, em todos os aspectos, 
pela organização e pela repercussão, e que foi elaborada uma carta aberta a população, 
através da qual a sociedade teve ciência sobre o seguimento e de suas necessidades.  
Parabeniza, também, os representantes das entidades, que participaram desde o 
primeiro momento quando da construção do ato, bem como todo o COMUD/Recife. A 
presidente do COMUD/Recife, Ledja Cibelle aproveita para agradecer a todos que 
colaboraram com o respectivo ato, especialmente Paulo Fernando e Nadja Medeiros 
pela inestimável contribuição, fazendo um agradecimento de forma especial pela 
dedicação e empenho de Thiago Saúde. A intérprete de Libras Rafaela Nunes, lembra 
que hoje é o Dia Mundial do Tradutor e Intérprete, ocasião em que a mesa diretora 
parabeniza as intérpretes e agradece a dedicação das mesmas. No ponto de pauta 
referente aos encaminhamentos, o coordenador da sessão propõe que seja 
encaminhado um ofício, em nome do COMUD/Recife, à Associação dos Tradutores e 
Intérpretes de Libras de Pernambuco, com votos  de aplausos para todos esses 
profissionais. Propôs também, que seja um dos pontos de pauta,  da próxima reunião do 
COMUD/Recife, a lei 13.977 de 28 de janeiro de 2020, que trata da Carteira do Autista, 
visto que o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social, está 
incluindo no RG, a identificação de pessoa com deficiência. Aproveita e sugere que seja 
convidada uma pessoa da Secretaria de Defesa Social, a qual venha esclarecer sobre 
como proceder para constar no RG, a condição de Pessoa com Deficiência, evitando 
assim, a necessidade de mais de uma carteira e  que, também seja convidada para a 
próxima reunião, representação das pessoas autistas, pois a partir daí, o COMUD/Recife 
poderá expedir uma resolução  indicando que o município adote como identificação da 
pessoa com deficiência, o RG. Como não houve mais encaminhamentos, o coordenador 



da sessão, Paulo Fernando, agradece a todos e passa a palavra para a presidente do 
COMUD/Recife, Ledja Cibelle para o encerramento, a qual agradece ao conselheiro  
Paulo Fernando,  pela condução dos trabalhos, bem como a todos os (as) conselheiros 
(as). Por fim, não havendo mais nada a tratar, a Presidente do COMUD/Recife, Ledja 
Cibelle, deu por encerrados os trabalhos às dezesseis horas e 40 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 pelo coordenador da presente sessão. 
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