
 

 

 
 
 

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMUD/Recife 

 
   
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte um, às quatorze 
horas e vinte minutos, de forma online pela plataforma do google meet, a presidente 
do COMUD/Recife, conselheira Ledja Cibelle Albuquerque Dantas, deu início aos 
trabalhos da sessão ordinária do COMUD/RECIFE, solicitando à Secretária Executiva do 
Comud/Recife, Nadja Medeiros, que fizesse a leitura da pauta, a qual constava dos 
seguintes pontos: 1. Verificação de quórum, mediante leitura dos nomes dos 
conselheiros (as) presentes; 2. Justificativas de ausência; 3. Apreciação da ata da 
sessão anterior;  4.   Expedientes;  4.1 – Recebidos;   4.2 – Enviados;  5.  Apresentação 
do novo RG com a identificação da Pessoa com Deficiência; 6. Lei 13.977/2020, 
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; 7. 
Substituição dos (as) conselheiros (as) faltosos (as); 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 temática de Acessibilidade. 9.  Informes Gerais;  10.  Encaminhamentos. 
Em seguida, a Sra. Nadja Medeiros fez a leitura dos nomes dos(as) conselheiros (as) 
presentes, sendo: Arenilda Duque, Bruna Alves, Susana Mesquita,  Fátima Lyra de 
Menezes, Felipe Leonardo, Flávio Nascimento, Hemi Monique, João Hélder, Alexandre 
Ferreira, José Diniz, Roberto Dias, Kilma Coutinho, Ledja Cibelle,  Lenilson Vitório, 
Eduarda Lima, Mikaelle Hellen, Osmar Valença, Paulina Maria, Paulo Fernando, Rianne 
Connoly, Ronaldo Nascimento, Ricardo Siqueira,  Roderik Gomes, Sondja Beirão, Sueli 
Cristina e Tiago Saúde. Havendo número suficiente de conselheiros titulares ou 
suplentes no exercício da titularidade, como na forma prevista pelo artigo 14 do 
Regimento Interno, parágrafo único, foi passado para o segundo ponto de pauta, 
relativo às justificativas de ausências, tendo-o feito os seguintes conselheiros (as): Ana 
Lúcia, Sônia Maria e Marcelo Pedrosa. Seguindo a pauta, foi posta para apreciação a 
ata da sessão anterior e como não houve observações, foi aprovada por unanimidade. 
Quanto aos expedientes, a secretária executiva, Nadja Medeiros, informa que, quanto 
aos recebidos, foi apenas um e-mail de Gutemberg Costa, denunciando o atendimento 
da Neoenergia localizada no bairro da Madalena e solicitando um posicionamento do 
COMUD/Recife. Quanto aos enviados, foram enviados os seguintes ofícios:  resposta 
ao Ministério Público,  ofício para a CTTU, sobre realização de estudo técnico na Rua 



das Calçadas; ofício para o Secretário de Educação do Recife solicitando informação 
sobre o quantitativo de alunos com deficiência matriculados, bem como o número de 
professores habilitados para atendimento mesmos; ofício ao Presidente do Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONED,  solicitando 
reserva da sala para reunião. O conselheiro Paulo Fernando informa, que a Secretaria 
da Educação do Recife já enviou resposta ao ofício que solicita informações sobre o 
quantitativo de alunos com deficiência matriculados, a conselheira Arenilda Duque 
ressalta que, foram informados apenas os números de alunos matriculados, faltando o 
quantitativo de professores das salas de AEE. Passando para o quinto ponto de pauta, 
a coordenadora da sessão convida o Srº Henio Procópio, assessor do Instituto de 
Identificação Tavares Buril - IITB,  para fazer a apresentação da nova cédula de 
identidade,  destacando  que ele tem 20 (vinte) minutos para sua exposição O Sr. 
Henio agradece a oportunidade, diz que atua como perito no IITB e informa que o IITB 
tem como função principal, emitir o RG, contribuindo para o exercício da cidadania e 
auxiliando também à polícia civil nos esclarecimentos de crimes. Falou que o decreto 
9.278/2018,  introduziu modificações no RG, modificações estas, que vieram a trazer 
benefício para a nossa vida diária. O Sr. Procópio declarou que agora, o novo modelo 
de RG permite a inclusão de vários documentos, como título eleitoral, carteira de 
trabalho, CPF, PIS/PASEP etc, inclusive, uma informação muito importante que é a 
possibilidade de inclusão de condição de saúde, onde pode incluir o tipo da deficiência.  
Afirmou também, que para que seja incluída alguma condição de saúde, é necessário 
que se faça um requerimento, fazendo acompanhar um laudo médico constando o 
CID, para que seja adicionado o símbolo da doença e a observação correspondente. O 
convidado declarou também, que desde 2019, quando foram introduzidas as 
alterações, já foram emitidas 1.872 carteiras com observações de saúde. O Sr. Henio 
diz que a oportunidade que o COMUD/Recife está propiciando ao IITB, aumentará os 
números de atualizações de RG, aproveita para informar  que, para obter a carteira, o 
agendamento é feito pelo site do IITB, que a primeira via é gratuita, bem como para as 
pessoas maiores de 65 (sessenta e cinco) anos. Em seguida, o mesmo coloca-se à 
disposição para os questionamentos. A coordenadora da sessão agradece ao Sr. Henio 
e abre inscrição para as perguntas, sendo o conselheiro Paulo Fernando, o primeiro a 
se inscrever e pergunta se o decreto é federal ou estadual. Em resposta, o Sr. Henio 
Procópio informa que o decreto é federal, mas que alguns estados ainda não 
implantaram a inovação, estando Pernambuco na vanguarda, através da implantação 
de novas máquinas e com o aprimoramento da tecnologia desde 2018. O conselheiro 
Paulo Fernando ressalta que esse decreto é resultado da luta da representatividade 
das pessoas com deficiência, e que é complicado a pessoa com deficiência possuir 
muitas carteiras, e por vezes, se identificar com o "Vem livre Acesso", o que não é 
correto, visto que este é para ser usado apenas no sistema de transporte, 
aproveitando para perguntar se haveria possibilidade de uma parceria com a Gerência 
da Pessoa com Deficiência para realização de um balcão de serviços, onde seriam 



emitidos RG também. Em resposta, o palestrante declara ser possível o IITB prestar o 
serviço de emissão de RG bastando apenas, que se envie e-mail solicitando o serviço, 
destacando que a nova carteira, apesar de ter um número maior de informações, é um 
pouco menor que a antiga, mas que dispõe de vários itens de segurança. Respondendo 
ao questionamento da conselheira Paulina Maria, o senhor Henio Procópio informa 
que a carteira antiga continua valendo, ficando a critério da pessoa mudar ou não para 
a nova. Aproveitando, o conselheiro Paulo Fernando  esclarece que, a carteira nova 
não vai servir para entrar em ônibus, tanto municipal, intermunicipal e interestadual, 
que continuam valendo as outras carteiras. A conselheira Kilma Coutinho fala do 
tamanho da letra, por ser muito pequena,  o palestrante concordou, lembrando que, 
se dar devido ao quantitativo de informações e que o IITB está verificando uma forma 
de melhorar esse problema. Aproveitando para dizer que, caso as pessoas tenham 
dificuldade em acessar o  site do IITB, podem se dirigir pessoalmente aos postos de 
atendimento, que lá, existem pessoas capacitadas para ajudá-las. Quanto ao 
questionamento da conselheira Sondja Beirão, sobre a atualização do RG feito pelo 
ministério da aeronáutica,  o palestrante informa que, as carteiras de militares, 
continuam sendo emitidas nas corporações. Já em relação ao conselheiro João Helder, 
sobre a divulgação das informações através de vídeos acessíveis, para a comunidade 
surda ter conhecimento do novo RG, o senhor Henio diz que já está sendo 
providenciado um vídeo com acessibilidade e que contemplará as pessoas surdas 
também. Em seguida, informa que para fazer o agendamento do RG, para as pessoas 
que moram no interior do estado, pode ser feito, tanto pelo site, como por demanda 
espontânea. A coordenadora da sessão agradece mais uma vez ao Sr. Henio pela 
disponibilidade e coloca o COMUD/Recife à  disposição. Ato contínuo, foi passado para 
o sexto ponto de pauta relativo à carteira de identificação do autista, o conselheiro 
Paulo Fernando informou que a lei 13.977 de 8 de janeiro de 2020, é a lei  que cria a 
carteira do autista, e que esse tema vem sendo discutido para verificar a possibilidade 
de ter  um modelo único para todo o estado. Ressaltando que, com a inovação da nova 
cédula de identidade aqui apresentada, não há, segundo ele, necessidade de se ter 
outra carteira.  Passando a palavra para a senhora Ângela, presidente da AFETO, a qual 
se declarou plenamente favorável à carteira de identidade com a identificação do 
autismo, uma vez que  a aludida carteira, terá validade nacional e que assim sendo, 
não haveria necessidade de se ter outra carteira. O conselheiro Paulo Fernando,  
sugere como encaminhamento, que seja enviada uma recomendação à Prefeitura do 
Recife, através de envio de ofício para secretária Ana Rita Suassuna, informando que, 
após os debates com as entidades representativas do seguimento autista e ouvido o 
pleno do COMUD/Recife, seja adotada em Recife, a nova cédula de identidade com a 
identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O visitante Manuel Aguiar, 
sugere que essa discussão seja levada para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência – CONED, a fim de que o estado de Pernambuco também 
adote o novo modelo da cédula de identidade, como a identificação da pessoa com 



espectro autista em todo Pernambuco, para, assim, evitar que cada município crie a 
sua própria carteira. A coordenadora da sessão solicita ao pleno para inverter a pauta, 
para trabalhar no 8º ponto  que é relativo às comissões, em seguida voltar ao 7º, visto 
que o Sr. Manuel Aguiar necessita se ausentar e este terá uma participação importante  
durante o momento de apresentação da comissão de legislação e normas, com  a 
aprovação do pleno, foi passado para apresentação das comissões, a coordenadora da 
sessão, Ledja Cibelle pergunta se a comissão de Orçamento e planejamento havia se 
reunido e como ninguém se pronunciou, entendeu-se que não havia ocorrido a 
reunião. Quanto à comissão de Legislação e Normas, a coordenadora da sessão passou 
a palavra para o conselheiro Paulo Fernando, o qual sugeriu que concedesse a palavra 
ao visitante  Manuel Aguiar, a fim de que ele fizesse um breve histórico da minuta do 
Projeto de Lei que trata da contratação de artistas com deficiência. O Senhor  Manuel 
Aguiar disse que o presidente da Fundart, José Manuel, o procurou para verificar uma 
forma de ter uma participação maior das pessoas com deficiência na cultura. Assim, 
ele conversou com o presidente da Associação Beneficente de Cegos do Recife – 
Assobecer, o qual aceitou o desafio de criar uma comissão. O senhor Manuel Aguiar diz 
que sabia da existência de um projeto de lei  que havia tramitado pelo COMUD/Recife 
e de posse da minuta fornecida por Paulo Fernando, as pessoas envolvidas fizeram 
uma ampla consulta nas várias representatividades das pessoas com deficiência, 
gerando uma minuta de projeto de lei a ser apresentado no pleno do COMUD/Recife, 
onde sendo aprovada  a comissão,  juntamente com o conselho se encarregará de 
acompanhar os trâmites do aludido projeto de lei. O conselheiro Paulo Fernando pede 
a palavra para informar que o projeto agora discutido, já tramitou há algum tempo 
pelo COMUD/Recife, e chegou a ser encaminhado para a Fundação de Cultura do 
Recife, onde a mesma,  informou que não haveria nenhuma necessidade de uma lei, 
vez que já eram cumpridos os requisitos determinados no projeto, mas que agora, 
voltou a ser rediscutido, dessa vez com a Fundação de Cultura envolvida, destaca que 
o trabalho do grupo envolvido foi muito importante, uma vez que foram feita 
atualizações na minuta do projeto de lei, adaptando-o às necessidades atuais. Em 
seguida, a Secretária Executiva do COMUD/Recife, Nadja Medeiros, fez  a leitura da 
minuta do projeto de lei,  que já havia obtido o parecer favorável  da comissão de 
Legislação e Normas. Esclarecidas algumas dúvidas do pleno, a minuta do decreto foi 
aprovada por unanimidade, ficando  a comissão formada pela representatividade das 
pessoas com deficiência, de darem os próximos encaminhamentos e informar ao 
COMUD/Recife para os devidos acompanhamentos. A Comissão de Políticas Públicas, 
foi representada por sua  relatora, a conselheira  Bruna Alves,  que diz que houve a 
reunião com Valéria do CREAS, e que a ficou como encaminhamento o envio de ofício 
solicitando o número da população de rua com deficiência, e o possível convite do 
COMUD/Recife para a senhora Valéria vir apresentar os dados, em uma reunião do 
plenário. A Coordenadora da sessão, Ledja Cibelle, informa que isso deverá ficar para o 
próximo ano, já que a pauta da última reunião desse ano, já está completa. O 



conselheiro Paulo Fernando informa que a Gerência da Pessoa com Deficiência, 
elaborou a minuta  do Plano Municipal da a Pessoa com Deficiência, a qual deverá ser 
apreciada pela comissão de políticas públicas e de legislação e normas, para, por fim, 
ser apresentada no pleno. A conselheira Arenilda Duque, da Comissão de articulação e 
Comunicação, informa que a comissão não se reuniu e que foi decidido que a comissão 
só voltará a se reunir no próximo ano. O conselheiro Thiago Saúde, coordenador da 
comissão temática de acessibilidade,  informa que a única visita feita, foi  em Jardim 
São Paulo e que a comissão tem uma reunião marcada para a próxima quarta-feira, 
onde agendarão novas visitas. Seguindo para o sétimo ponto  pauta, a coordenadora 
da sessão falou que alguns conselheiros, que, em razão das faltas não justificadas e, 
com base no Regimento Interno do Comud/Recife, serão substituídos. O conselheiro 
Flávio Nascimento justificou as faltas e se comprometeu em participar das reuniões. A 
coordenadora da sessão declarou que ocorrem situações, que têm de ter tratamento 
especial, como o caso  do conselheiro Marcelo Pedrosa, cujas faltas são decorrentes de 
problemas no aparelho auditivo e que, por isso, tem de ser visto de maneira 
diferenciada. O conselheiro Lenilson Vitório, também se compromete a ser mais 
atento e comparecer às reuniões. A secretária Nadja Medeiros fez a leitura dos (as) 
conselheiros (as) notificados(as), que foram: Keila Maria Bezerra de Lima Ferreira, 
Adilza Gomes da Cunha, Maria Eduarda Carvalho, Sondja de Souza Beirão, Claúdia 
Ramos Tude Maciel, Ana Maria Costa Magalhães, Edevirgnes Priscilla Sabino Lima, Ana 
Lúcia Pereira da Silva, Kilma Marques Coutinho, Isaac Machado de Oliveira, Charleno 
Bastos de Vasconcelos, Lenilson Vitório da Silva, Leandra Cristina da Silva, Flávio dos 
Santos Nascimento, Francisco Ferreira da silva Filho (Chico Kiko), Dilson Batista de 
Albuquerque (Dilson Batista) e Michelle Cristina Santos da Silva. A coordenadora da 
sessão ressaltou que, conforme notificação, quem não fez sua justificativa seriam 
substituídos. Passando para os informes, não houve nenhuma inscrição. A 
coordenadora da sessão, aproveitou para dizer que o  COMUD/Recife não se reúne em 
dezembro e que,  consequentemente, a última reunião do ano, será no próximo dia 29 
(vinte e nove) de novembro, presencial sugerindo que, seja realizada uma 
confraternização, após a reunião, sendo acatada por todos (as). No que diz respeito à 
confraternização, depois de várias sugestões, ficou deliberado que seria adquirido um 
kit, cujo valor será conhecido antes e rateado entre todos e que o dinheiro deverá ser 
arrecadado previamente. Dando continuidade a pauta, foi passado para o último 
ponto de pauta, relativo aos encaminhamentos que foram os seguintes: elaborar a 
recomendação sobre a carteira do autista, enviar um ofício à Valéria, diretora do 
Creas, solicitando informações sobre a população de rua com deficiência e verificar 
disponibilidade da agenda dela para vir expor as informações no plenário do 
COMUD/Recife.  Que a pauta da próxima reunião será: avaliação das atividades do 
COMUD/Recife no ano de 2021 e substituição dos (as) conselheiros (as) faltosos. A 
coordenadora da sessão declara que as informações sobre a confraternização, serão 
disponibilizadas no grupo do WhatSapp. Por fim, não havendo mais nada a tratar, a 



coordenadora Ledja Cibelle, deu por encerrados os trabalhos. E 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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