
 

 

 
 
 

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMUD/Recife 

 
   
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 
quatorze horas e dezessete minutos, a presidente do COMUD/Recife, conselheira 
Ledja Cibelle Albuquerque Dantas, fez a conferência do quorum para o início da 
centésima quadragésima nona 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. 
Esta sessão ocorreu de forma presencial, na sala de reunião do CONED/PE, situada na 
Rua Gervásio Pires, nº 399, Bairro da Boa Vista, Recife/PE, e foi coordenada pela 
Presidente do COMUD/Recife, com a seguinte pauta: 1. Verificação de quorum 
mediante apresentação oral de conselheiros (as); 2. Justificativas de ausência; 3. 
Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 4. Expedientes;  4.1 – Recebidos;           
4.2 – Enviados; 5. Avaliação da Gestão do COMUD/Recife 2021; 6. Nova Composição 
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 Políticas 
Públicas;  7.4 - Comissão de Articulação e Comunicação; 7.5 - Comissão provisória de 
Acessibilidade; 8. Informes Gerais e  9. Encaminhamentos. A coordenadora inicia a 
sessão dando as boas vindas aos presentes, em seguida, solicita que cada conselheiro  
(a) e visitante se apresente, em seguida concede a palavra ao Presidente do Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com  Deficiência - CONED, Geziel Bezerra, o 
qual agradece a oportunidade, parabeniza o COMUD/Recife, por  estar realizando esta 
reunião presencial, afirma que veio prestigiar o COMUD/Recife e coloca o CONED, à 
disposição do COMUD/Recife. Em seguida, a coordenadora da sessão, passa para as 
justificativas de ausência, o que foi feito pelos (as) seguintes conselheiros (as): Maria 
Eduarda, Osmar Valença, Alexandre Ferreira, Paulina Maria, Bruna Alves, Roderick 
Gomes, Georgina Marques, Sueli Santos, Susana Mesquita, Maria de Fátima, José 
Roberto Dias, Hemi Monique, Ana Maria, Sônia Maria e Sondja Beirão. Após as 
justificativas de ausências, foi passado para a leitura da ata da centésima 
quadragésima oitava reunião ordinária, através da secretária do COMUD/Recife, Nadja 
Medeiros, que após lida e posta para apreciação do pleno, foi aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo a pauta, foi passado para a leitura dos expedientes 
enviados e recebidos, tendo o COMUD/Recife recebido: ofício da Secretaria de 



Educação, indicando Gustavo Tavares Dantas, para substituir Adilza Gomes da Cunha, e 
outro ofício da Secretaria de Infraestrutura indicando a substituição de Keila Maria de 
Lima por Maria Afra Nunes Guedes. Os ofícios enviados foram:   ofício ao presidente 
do CONED, solicitando a reserva da sala para o dia 19 de janeiro de 2022, das nove às 
dezessete horas, a fim de que seja realizada formação para os(as) conselheiros(as) e 
reunião de planejamento do COMUD/Recife para o ano de 2022;  Ofício ao Sr. Edvaldo 
Coutinho, presidente do Consórcio Grande Recife, solicitando o agendamento de uma 
reunião; Ofício ao Coordenador do Fórum de Educação do Recife, Isaac Machado, 
indicando as pessoas que participarão da 12ª Conferência Municipal de Educação do 
Recife, representando o  COMUD/Recife; Ofício à Secretária Ana Rita Suassuna, sobre a 
deliberação do COMUD/Recife, com respeito à Carteira do autista; Ofício à secretária 
Ana Rita Suassuna, solicitando apoio com 40 almoços e água para a formação de 
conselheiros no dia  19 de janeiro de 2022; Outro ofício a Secretária Ana Rita Suassuna, 
solicitando os dados das pessoas com deficiência em situação de rua; Ofícios à 
Secretaria de Educação do Recife e à Presidência da Câmara de Vereadores do Recife, 
solicitando a substituição dos respectivos representantes no COMUD/Recife; Ofício à 
Secretária Ana Rita Suassuna, solicitando uma orquestra de frevo e água para um 
possível bloco do COMUD/Recife no carnaval de 2022, e Ofício à presidente da FCD 
para indicar um novo representante no COMUD/Recife. A coordenadora da sessão 
informa que, possivelmente, no próximo ano, pela primeira vez, será criado o Bloco do 
COMUD/Recife, a fim de mostrar à sociedade, que as pessoas com deficiência existem 
e precisam de igualdade também no carnaval. O conselheiro Paulo Fernando pede a 
palavra e informa que vários conselheiros, mesmo notificados continuam faltando nas 
reuniões plenárias do COMUD/Recife. No caso da representante da FCD, Leandra 
Cristina da Silva, mesmo notificada das faltas e da necessidade de indicar substituto, 
não respondeu e que o prazo já expirou. Ressaltando que o COMUD/Recife precisa 
tomar uma providência  para que a vaga seja disponibilizada para outras entidades que 
tem interesse em participar do COMUD/Recife. Em seguida,  coloca para o plenário 
decidir se dá mais uma chance ou solicita a substituição da FCD da composição do 
conselho. Submetida a proposta ao plenário, este decidiu pela exclusão da 
Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Pernambuco - FCD/PE. A 
coordenadora da sessão propõe a inversão do ponto de pauta, para tratar logo da 
nova composição do COMUD/Recife e deixar a avaliação da gestão do COMUD/Recife 
no ano de 2021 para depois, o que foi aprovado pelo plenário. O conselheiro Paulo 
Fernando informa que, chegaram na área Governamental, Gustavo Tavares Dantas e 
Maria Afra Nunes Guedes, representantes das Secretarias de Educação e 
Infraestrutura, respectivamente. Na área da Sociedade Civil, chegam os Srs. Wilton 
Oliveira e Emídio Fernando. A conselheira Sueli Santos foi empossada na sessão 
anterior e a FCD será substituída na próxima sessão. A coordenadora da sessão, Ledja 
Cibelle, informa que, nesse período de substituições, foi feito um convite a Michell 
Platini para que fizesse parte do COMUD/Recife, mas ele declinou do convite, por 
absoluta falta de tempo, tendo o convite sido feito ao senhor  Roberto Barros, o qual 



aceitou de imediato, aproveita e dá as boas vindas aos novos conselheiros, ressaltando 
que o processo de substituição é desgastante, mas é necessário e que no dia 19 de 
janeiro de 2022, vai haver uma formação para os(as) conselheiros(as), a fim de que 
todos tomem conhecimento da legislação que rege o Conselho e do funcionamento do 
COMUD/Recife. O conselheiro Paulo Fernando informa a conselheira Afra Guedes, que 
a Secretaria de Infraestrutura falta enviar a substituição da  conselheira Cláudia Maciel. 
Em seguida, ressalta  a necessidade de que os conselheiros tomem conhecimento do 
Regimento Interno, vez que este é que dá o norte para o funcionamento do 
COMUD/Recife. A coordenadora da sessão volta ao quinto ponto de pauta, o qual 
versa sobre a avaliação da gestão do COMUD/Recife no ano de 2021 e passa a palavra 
ao conselheiro Paulo Fernando, o qual inicia avaliando como boa a atuação do 
conselho, considerando a situação de pandemia, as dificuldades enfrentadas, reuniões 
remotas, a  dificuldade que é uma comissão se reunir remotamente, mas, que apesar 
disso, já foram realizadas nove (09) reuniões ordinárias e uma extraordinária. 
Prosseguindo, Paulo Fernando parabeniza a todos(as) os(as) conselheiros(as), a 
secretária executiva Nadja Medeiros, as intérpretes de Libras, Rafaela Nunes e Eliana, 
elogia o trabalho das  comissões, afirmando que algumas ainda estão com 
dificuldades, mas destaca as comissões de Políticas Públicas, Legislação e Normas e a 
Comissão temática de Acessibilidade, que estão com um trabalho profícuo. Enfatiza  
que o conselho não pode parar e que já está marcada uma Formação para o dia 19 
(dezenove) de janeiro de 2022 e que precisa ser criada uma comissão para planejar e 
organizar a VI Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência,  a ser realizada 
em  2023, e que isso requer trabalho e tempo. A coordenadora da sessão, Ledja Cibelle 
agradece ao conselheiro Paulo Fernando a contribuição, a Nadja Medeiros, as 
intérpretes de Libras e a todos que vêm colaborando para o bom andamento dos 
trabalhos. Em seguida, passa a palavra para os(as) conselheiros(as) que dela queiram 
fazer uso, o conselheiro Thiago Saúde fala das dificuldades enfrentadas para o 
desempenho dos trabalhos, o pequeno número de pessoas na comissão de 
Acessibilidade, mas é otimista quanto à melhoria do desempenho da comissão. Já a 
conselheira Mikaelly Helen diz que  faz parte da comissão de Políticas Públicas 
agradece o apoio e destaca sua satisfação em  fazer parte do conselho e que tem 
aprendido muito com o COMUD/Recife. Seguindo a Pauta, a coordenadora da sessão 
informa que a comissão de Orçamento e planejamento não se reuniu. Pela comissão 
de Legislação e Normas, o conselheiro Paulo Fernando informou que a mesma não se 
reuniu, e que decidiu só retornar aos trabalhos em janeiro do próximo ano, que a 
comissão está trabalhando para promover alterações na lei do COMUD/Recife e que, 
concluído esse trabalho, e a lei for sancionada, a comissão irá trabalhar na Reforma do 
Regimento Interno. A comissão de Políticas Públicas não se reuniu, o mesmo 
ocorrendo com a comissão de Articulação e Comunicação, que só voltará a se reunir 
no próximo ano. O conselheiro Thiago Saúde,  da Comissão de Acessibilidade, informa, 
que foram realizadas duas visitas. A primeira ao conjunto El Salvador, cuja 
administradora, Sra. Juliette, ficou de se comunicar com os condôminos, a fim de 



encontrarem uma solução para o problema denunciado por Waldiclea Guerra, usuária 
de cadeira de rodas, segundo a qual, ficou impedida de transitar em determinadas 
áreas do condomínio após reformas. A segunda visita, foi ao prédio da Neo Energia na 
Madalena, onde  fizeram  contato com a responsável pelo prédio e foram informados 
pela mesma, que existe acessibilidade no atendimento, informação esta, confirmada 
por Thiago, que constatou que existe prioridade no atendimento, e tem chamada  de 
voz no equipamento para identificação das fichas distribuídas. Thiago informou 
também, que não irão mais realizar visitas este ano, mas que se reunirá com os  
membros, a fim de fazerem a distribuição dos adesivos que indicam que tal imóvel, é 
acessível. A coordenadora da sessão abre espaço para que as visitantes se apresentem, 
tendo usado da palavra, Auxiliadora, amiga da conselheira Arenilda Duque, e em 
seguida a irmã da conselheira Arenilda Duque. Seguindo a pauta, chegou a vez dos 
informes, tendo usado da palavra  o conselheiro Paulo Fernando, que informa que a 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre 
Drogas, através da sua Secretaria executiva, de Direitos Humanos, que é composta de 
cinco (05) gerências, está realizando a 8ª Jornada de Direitos Humanos do Recife, que 
teve início no dia vinte (20) de novembro e encerrará no dia dez (10) de dezembro, 
com várias ações, e que a Gerência da Pessoa com Deficiência - GPCD, como as demais, 
levará a  efeito, ações, iniciando no dia 03 de dezembro, dia Internacional da pessoa 
com Deficiência, quando haverá a certificação de profissionais do Centro de Referência 
Clarice Lispector, que participaram do Curso básico de Libras, ministrado pela 
Professora Rafaela Nunes, técnica da GPCD. No dia cinco (05), haverá a Pedalada 
Inclusiva, constando esta ação, de visita aos monumentos componentes do Circuito 
dos Poetas, com bicicletas adaptadas, (inclusive para usuários de cadeiras de rodas), 
intérpretes  de Libras e audiodescrição. No dia sete, (07), na Primeira Igreja Batista do 
Recife, na Boa Vista, haverá um Balcão de Serviços, quando serão emitidas carteiras de 
identidade, oferecido vacina contra a gripe, orientações sobre saúde bucal, saúde 
mental, VEM LIVRE ACESSO, Passe Livre Intermunicipal e empregos para pessoas com 
deficiência. O outro informe foi prestado pelo conselheiro Thiago Saúde, sobre a 
calçada do terminal integrado da CDU, a qual não está concluída, impedindo o acesso 
de usuários de cadeiras de rodas, além de um fio elétrico que está baixo. Informou 
também, que a comissão de acessibilidade irá fazer uma visita ao local. Roberto Barros 
informa que foi aprovada a lei 17.481 de novembro de 2021, que reduz o valor pago 
para a segunda via do Vem livre Acesso para seis (06), tarifas do anel "A", quando 
antes era dez (10) tarifas do anel "B". Informa também, que está havendo uma luta 
para que a dita multa seja paga em qualquer banco e não apenas no Banco do Brasil. O 
conselheiro José Diniz informa que o dia 03 de dezembro é o dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência e que a Associação Pernambucana de Cegos, juntamente com 
outras entidades de e para pessoas com deficiência, estão encabeçando um manifesto 
pela regulamentação da lei que implementa a gratuidade para as pessoas com 
deficiência nos transportes coletivos intermunicipais, lei esta que foi  sancionada há 
vinte (20) anos e que, até hoje, não foi regulamentada. Aproveitando para entregar  o 



aludido manifesto à coordenadora da sessão, a qual procedeu a leitura para 
conhecimento do plenário. Em sequência, quem prestaram seus informes, o 
conselheiro Ricardo Laurindo, que disse que no dia 27  de novembro, aconteceram os 
jogos Paralímpicos de Recife, que no dia sete (07) de dezembro, acontecerão os 
Paralímpicos Norte e Nordeste, o que se dará na Universidade Federal de Pernambuco 
e que no dia 26 (vinte e seis) de dezembro, partirá um ônibus com destino a São Paulo, 
conduzindo atletas que participarão da Corrida de São Silvestre. Solicitou também a 
visita da Comissão de Acessibilidade às academias da Cidade e aos Parques, cuja 
acessibilidade não está a contento. A coordenadora da sessão, Ledja Cibelle informa 
que, juntamente com Paulo Fernando, participou de duas reuniões puxadas pela 
secretaria de Turismo, em que se discutiu alguns aspectos para que a capital 
pernambucana se torne Destino Turístico Inteligente - DTI,  e que, para isso, a 
acessibilidade é condição fundamental. Informa também, que o aplicativo Conecta 
Recife, vai ter um link com o Cita Mobe e que foi lançada a ideia de que se crie a 
possibilidade de que, quem esteja na parada, saiba se há outro usuário de cadeira de 
rodas no veículo.   A conselheira Mikaelly Helen informa que no próximo dia primeiro 
de dezembro, será realizado um debate sobre Relacionamento Abusivo, cujo objetivo é 
combater a violência contra a mulher e que o link será divulgado oportunamente. O 
conselheiro Thiago Saúde, informa que, juntamente com Ledja Cibelle e Paulo 
Fernando, foram ao Consórcio Grande Recife para tratar do problema do Terminal 
Integrado da CDU, e que, simplesmente a pessoa encarregada, cujo nome é Tiago, não 
os recebeu, ignorando as pessoas com deficiência. Esgotada a pauta e nada mais tendo 
a ser discutido, a Presidente da Sessão,  conselheira Ledja Cibelle Albuquerque Dantas, 
dá 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 conforme, será por mim assinada, bem 
como pela coordenadora da presente sessão.  
 
 
 
 
Nadja Medeiros                                          
Secretária "ad hoc"        
                        
 

 
Ledja Cibelle Albuquerque Dantas 
Presidente da Sessão        
 
 


