
 

 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/RECIFE 

 

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

horas e quinze minutos o vice-presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo 

Fernando da Silva, em nome da presidente do COMUD/Recife, Ledja Cibelle 

Albuquerque Dantas, cumprimenta os(as) presentes, agradece a presença de todos(as) 

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

do Regimento Interno, parágrafo único, deu início aos trabalhos da centésima 

quinquagésima sessão ordinária do COMUD/Recife, cuja pauta constou dos seguintes 

pontos: 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 - Apresentação do Planejamento Anual do 

COMUD/Recife; 6 - Proposta de alteração da lei que institui o COMUD/Recife; 7 - 

Comissões permanentes e temáticas;  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 Temática de Acessibilidade.  

8-Informes Gerais; 9 - Encaminhamentos. O coordenador da sessão, após a leitura da 

pauta, constatou a presença, além dele, Paulo Fernando, dos(as) seguintes  

conselheiros(as): Arenilda Duque,  Maria Afra, Gustavo Dantas,  Mikaelly Ellen,  Maria 

Eduarda Carvalho, Osmar Valença, Ledja Cibelle, Thiago Dantas, Paulina Maria, Ricardo 

Laurindo, Lenilson Vitório, Georgina Marques, Suzana Azevedo, Sueli Santos, Roberto 

Barros, Maria Thereza e José Dias. A Secretária Executiva do COMUD/Recife, Sra. Nadja 

Medeiros, indagou se a Conselheira Mikaelly Ellen poderia fazer uma intervenção, o 

coordenador da sessão concorda e passa a palavra à conselheira, que se despede, vez 

que a mesma irá assumir um novo espaço do Clarice Lispector, aproveita para 

agradecer o acolhimento e apresenta  Paula Bezerra, que a substituirá. O coordenador 

da sessão agradece a Mikaelly, por toda contribuição importante que deu ao conselho 

e a parabeniza pelo novo desafio, desejando-a sucesso em sua nova missão. Em 

seguida, dá as boas vindas a Paula Bezerra. A presidente do COMUD/Recife, Ledja 

Cibelle,  intervém para agradecer a contribuição de Mikaelly e coloca o conselho à sua 

disposição. O segundo ponto de pauta, é relativo às justificativas de ausências, o que 



foi feito pelos seguintes conselheiros(as): Rianne Connoly, Sondja Beirão, Ana Maria, 

João Helder, Bruna Alves, Sônia Maria, José Diniz, Maria de Fátima e Hemi Monique.  O 

coordenador da sessão aproveita para lembrar que havia sido decidido, que as atas 

seriam enviadas por e-mail para os(as) conselheiros(as),  a conselheira Paulina Maria 

interveio para informar que não tinha e-mail e que não sabia como pegar a ata, 

ocasião em que disse que a presidente do COMUD/Recife, conselheira Ledja Cibelle, 

estaria rindo dela, que sabia de tudo e a chamou de "abestalhada", o coordenador da 

sessão, conselheiro Paulo Fernando, a advertiu de que, caso continuasse agredindo 

os(as) conselheiros(as), seria retirada da reunião. Neste momento, a presidente do 

COMUD/Recife, Ledja Cibelle interveio, pediu desculpa pela intervenção, dizendo que 

a conselheira Paulina Maria estava com marcação com ela, e que estava com a  câmera 

desligada, portanto não estava rindo de ninguém e solicitou que este episódio fosse 

registrado em ata. A conselheira Thereza Antunes lembrou à conselheira Paulina 

Maria, da conversa que havia ocorrido entre as duas e que ela, Paulina, teria de ouvir e 

esperar o momento adequado para falar e a indagou se isso seria possível, tendo 

Paulina respondido  afirmativamente.  O coordenador da sessão colocou a ata da 

sessão anterior para apreciação e posterior votação e como não houve observações, 

nem correções a fazer, a ata foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, 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: 

Ofício da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e 

Políticas sobre Drogas, respondendo sobre o número de pessoas com deficiência em 

situação de rua; ofício da APABB, indicando Andrea Silveira Mascarenhas como 

representante da entidade, junto ao COMUD/Recife; notificação do MPPE, informando 

sobre fato ocorrido em um estabelecimento denominado Café do Mercado, no 

Shopping Rio Mar, onde uma pessoa com deficiência visual teria sido impedido de 

adentrar e permanecer nas dependências deste estabelecimento, acompanhado de 

um cão guia; ofício do MPPE relativo ao fato anteriormente narrado, solicitando 

pronunciamento, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os fatos citados; relatório do serviço 

social do Hospital Getúlio Vargas, sobre a paciente Raíssa da Silva Gomes, 18 anos, 

pessoa com deficiência, a qual se encontra em situação de vulnerabilidade; relatório 

também do Hospital Getúlio Vargas, desta vez sobre o paciente Reginaldo Alves da 

Silva, também em situação de vulnerabilidade; ofício do gabinete do prefeito, sobre o 

centro dia; notificação do MPPE sobre a  audiência a ser realizada em 19 de abril do 

corrente ano, sobre o caso do Shopping Rio Mar. O coordenador Paulo Fernando 

tomou a palavra para informar sobre a audiência do caso Rio Mar, à qual compareceu 

com o conselheiro Osmar Valença, e que no dia que ocorreu o fato narrado na 

denúncia, o cão guia não estava com a identificação exigida por lei, e que houve, 

lamentavelmente, um constrangimento. Informa também, que o COMUD/Recife e a 



Gerência da Pessoa com Deficiência irão realizar uma sensibilização para os 

colaboradores do Café do Mercado, bem como os do Shopping Rio Mar, faltando 

apenas a data para essa sensibilização e que, foi sugerido que se convocassem para a 

próxima audiência, o CDL, e os representantes dos demais Shoppings da cidade, a fim 

de que se promova uma formação para combater essas barreiras atitudinais nos 

Shoppings e nas demais lojas da cidade. Paulo Fernando, coordenador da sessão, 

informou que estão chegando notificações das unidades de saúde, com informações 

dos casos  de   pessoas com deficiência internadas,  em situação de vulnerabilidade, 

para que o COMUD/Recife acompanhe esses casos junto às unidades de  saúde e o 

poder executivo,  que é necessário ver se existem nas atribuições de alguma  comissão 

temática, algo que contemple essas situações. O coordenador da sessão, Paulo 

Fernando acha que deve ser discutido, não só pela mesa diretora, como por todos, a 

criação de um grupo de trabalho, inclusive com a Gerência da Pessoa com deficiência, 

para acompanhar esses casos. A secretária executiva do COMUD/Recife, Nadja 

Medeiros, informa que também foi recebido um ofício do CONED, convidando para 

uma reunião no dia 16 de fevereiro, para discutir a criação do Fórum dos Presidentes 

de Conselhos Municipais de Pernambuco. O conselheiro Gustavo Dantas indaga se não 

existia nenhuma identificação no cão guia do caso da pessoa no Café do Mercado. 

Paulo Fernando passa a palavra ao conselheiro Osmar Valença, o qual informa que não 

havia identificação alguma, fato reconhecido pelo dono do cão; afirma também que, 

mesmo assim, as pessoas ao ver uma pessoa cega com um cão guia, teriam de 

entender que, logicamente, seria um cão guia e não um pet; Osmar afirma que houve 

o erro dos colaboradores do estabelecimento e o proprietário reconhece isso, mas se 

mostrou aberto à negociação, tanto que convidou o denunciante a visitar novamente o 

local para conversa. O conselheiro Gustavo Dantas afirma  ser usuário de cão guia, e 

diz que já passou por situações difíceis, mas que, graças a atuação de órgãos  como a 

Gerência da Pessoa com Deficiência, que tem  Paulo Fernando a frente, essas coisas 

têm melhorado. O coordenador da sessão passa a palavra à presidente do 

COMUD/Recife, Ledja Cibelle, para falar sobre a reunião que tratou da criação do 

fórum de presidentes de conselhos de Pernambuco, a qual afirmou que foi criado um 

colegiado, onde estão Timbaúba, Caruaru e Recife. Afirma que o COMUD/Recife está 

neste colegiado e irá ajudar a organizar o Fórum e que, posteriormente, vai haver a 

necessidade da contribuição de todo o conselho. Ainda como expedientes recebidos, 

veio a resposta do  prefeito sobre o pedido de implantação de residência inclusiva em 

Recife, resposta esta, que veio da secretária Ana Rita, afirmando que está programada 

a implantação deste serviço, em 2023. Como enviados, ofício convidando a APABB, 

para participar do COMUD/Recife para preencher a vaga existente, o que foi aceito; 

Ofício ao prefeito João Campos, solicitando a implantação das residências inclusivas 

em Recife; ofício enviado à secretária de infraestrutura, Marília Dantas, sobre a falta 



de acessibilidade na rua Japaraná no Ibura; ofício ao Dr. Westei, sobre um 

constrangimento sofrido pelo  conselheiro Thiago Saúde, que é usuário de cadeira de 

rodas, na estação do BRT que fica próximo da prefeitura, onde desembarcou, passou 

48 (quarenta e oito) minutos e não apareceu ninguém para abrir a porta; ofício ao 

prefeito João Campos, solicitando a inclusão das pessoas com deficiência no grupo 

prioritário para realizar o teste da COVID 19. Como a conexão do coordenador Paulo 

Fernando caiu, a presidente Ledja Cibelle assumiu a coordenação e passou ao quinto 

ponto de pauta, relativo ao planejamento do COMUD/Recife, esclarecendo que o 

aludido documento foi elaborado com a participação dos coordenadores das 

comissões, à exceção de Thereza que estava viajando, mas estavam presentes 

Georgina Marques, Thiago Saúde, Bruna Alves, Paulo Fernando e ela. A leitura do 

planejamento do COMUD/Recife para 2022, foi feita pela secretária Executiva Nadja 

Medeiros, após o que, a coordenadora Ledja Cibelle abriu inscrições para possíveis 

alterações e como ninguém se inscreveu, o planejamento foi aprovado por 

unanimidade. A presidente Ledja Cibelle falou da necessidade da formação que estava 

programada para  janeiro e que, devido as condições sanitárias desfavoráveis, foi 

suspensa, mas que continua sendo prioridade. Também falou do Encontro de 

mulheres com deficiência,   previsto para março, destacando que há duas datas em 

vista: 16 (dezesseis) ou 23 (vinte e três) de março, faltando apenas definir o local. O 

coordenador da sessão Paulo Fernando restabeleceu o contato e reassumiu a 

coordenação prosseguindo a pauta, chegou ao ponto que diz respeito à alteração da 

lei 17.247/2006, modificada pela lei 18.088/2014 que criou o COMUD/Recife. Informa 

Paulo Fernando, que a aludida lei, foi analisada e estudada pela Comissão de legislação 

e Normas, a qual promoveu alterações, alterações estas, que foram enviadas aos(as) 

conselheiros(as). Colocada a minuta do projeto que altera a lei 17247/2006, alterada 

pela lei 18088/2014, em discussão e, posteriormente em votação e como  não houve 

inscritos para discutir e nem para se manifestar em contrário, a minuta foi aprovada 

por unanimidade. Dando continuidade à pauta, chegou o ponto relativo às comissões 

temáticas e a primeira foi a de Orçamento e planejamento a qual não se reuniu. A 

segunda comissão, foi a de Legislação e Normas  - CLN, cuja coordenadora Georgina 

Marques,  leu a memória da última reunião realizada. Em seguida, foi acordado que as 

reuniões da CLN serão, a partir de agora, nas segundas quintas-feiras de cada mês e 

não mais nas primeiras quartas. A esta altura, houve uma queda na conexão da 

secretária Nadja Medeiros, razão porque, o coordenador da sessão passou para a 

comissão  de Comunicação e Articulação, quando a conselheira Arenilda Duque, usou 

da palavra em nome da comissão, afirmando que decidiu deixar a comissão, devido  

não haver a mínima condição de permanecer trabalhando ao lado de  uma pessoa que 

a chama de "ladrona". Solicita que seja registrado em ata e informa que não houve 

reunião. A conselheira Paulina Maria afirma que não chamou ninguém de "ladrona". O 



coordenador Paulo Fernando ordenou que se desligasse o microfone da conselheira 

Paulina, vez que ela não foi citada. Indagou, Paulo Fernando, se a conselheira Thereza 

Antunes gostaria de falar sobre a comissão, a mesma disse que havia se afastado por 

um tempo, mas que estava voltando já bem melhor e que não poderia se posicionar, 

porque não presenciou os fatos, mas que aprova a decisão de Arenilda. A presidente 

do COMUD/Recife informou à conselheira Thereza Antunes, que a conselheira Bruna 

Alves, irá fazer parte da comissão de Articulação e Comunicação. O conselheiro 

Roberto Dias interveio para dizer que a direção do COMUD/Recife deve tomar uma 

posição, pois o seguimento está perdendo pessoas que contribuem, ao que o 

coordenador da sessão afirmou que em reunião da mesa diretora com a presidência 

ampliada, esse assunto será discutido. A conselheira Thereza Antunes afirma que, 

gostaria que o assunto não fosse encaminhado de imediato, ao que Paulo Fernando 

informa que o caso será estudado e discutido pela presidência ampliada e trazida a 

proposta para o pleno decidir. Restabelecida a conexão da secretária executiva, esta 

procedeu autorizada pelo coordenador da sessão, à leitura do relatório da comissão de 

Políticas Públicas, em seguida, o coordenador da sessão, Paulo Fernando esclareceu 

que há a necessidade de agendar uma data para uma reunião conjunta da comissão de 

Legislação e Normas e a de Políticas públicas, a fim de discutir a minuta do Plano 

Municipal da pessoa com Deficiência que deverá ser devidamente estudada, junto com 

o relatório das duas comissões e da mesa diretora, para ser apreciada pelo pleno. 

Paulo propôs a data de 24 de março às 14 (quatorze) horas, para uma reunião 

conjunta das comissões de Legislação e Normas, Políticas Públicas e a mesa Diretora, 

de forma presencial, proposta essa, aceita. Segundo o coordenador da sessão, os 

membros das duas comissões receberão, além da minuta do primeiro Plano Municipal 

da Pessoa com Deficiência, os planos de Igualdade Racial e da Juventude, para que 

haja um embasamento e que se possa trabalhar na minuta do Plano Municipal da 

Pessoa com Deficiência. Paulo Fernando afirma ainda, que a ideia é que, como o ano 

que vem, será realizada a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, a pauta 

seja a construção do Primeiro Plano Municipal da Pessoa com Deficiência. Como 

encaminhamento, Paulo Fernando submeteu a proposta da data da reunião aos 

componentes da presidência Ampliada,  os quais aprovaram.  O mesmo também  

propõe dia  10 (dez) de março, às 14 (quatorze) horas, de forma presencial, para a 

reunião  da presidência ampliada. Em seguida, foi a vez da Comissão de Acessibilidade, 

cujo coordenador, Thiago Saúde não pôde comparecer, oportunidade em que a 

relatora Georgina Marques, apresentou um breve resumo de uma visita realizada ao 

metrô de Recife e o coordenador da sessão, Paulo Fernando, que também compareceu 

à visita, complementou afirmando que conversaram com os arquitetos, os quais 

disseram que há um projeto de acessibilidade para o metrô. Paulo Acrescentou que 

apresentaram outras sugestões, e que os arquitetos ficaram de analisar e dar retorno. 



Nessa visita, foi feita a distribuição de panfletos de divulgação do COMUD/Recife. 

Quanto aos informes, a primeira a prestá-los, foi a presidente Ledja Cibelle, a qual fez 

saber que, juntamente com a Secretária Executiva de Direitos Humanos e o Vice-

presidente Paulo Fernando fizeram uma visita ao local onde será a Casa dos Conselhos. 

Informa que o local agradou aos visitantes e que, em breve, teremos um local 

adequado para o funcionamento dos conselhos, com salas para reuniões e demais 

dependências necessárias para o bom funcionamento desses órgãos de controle social. 

O coordenador da sessão complementa e diz  que a casa dos conselhos, luta antiga, 

agora vai se tornar realidade, informa que o  imóvel fica no bairro dos Coelhos, uma 

rua após o Mercado da Boa Vista, que, após algumas reformas, vai ser possível separar 

os conselhos dos órgãos gestores. Informou também, que o local é bastante acessível, 

vez que as calçadas foram reformadas. O outro conselheiro a prestar o seu informe, foi 

Roberto Barros, o qual disse que está no setor de empregabilidade da SEAD e que 

nesse início de ano está surgindo muitas oportunidades de emprego para pessoas com 

deficiência, razão porque, solicita que os(as) conselheiros(as) façam a divulgação do 

link que, ele, Roberto,  irá disponibilizar, contribuindo, assim, para a inserção das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Roberto Barros lembra que, no final 

do ano passado, foi editada uma norma, segundo a qual, em Pernambuco, o laudo será 

definitivo e  único e que precisamos ver, em nível de Conselho, a questão da 

regulamentação. A conselheira Thereza Antunes informa que, no dia 21 de março, Dia 

Internacional da Síndrome de Down, Grupos da UFPE Prefeitura de Recife e outras 

entidades, promoverão a vinda do professor Alex Duarte, para o encontro denominado 

Inclusão como Estratégia de Inovação. O aludido evento ocorrerá no dia 21 de março, 

na Concha Acústica, da UFPE, na Cidade Universitária, das 14 (quatorze) às 17 

(dezessete) horas. A conselheira Georgina Marques, informou sobre uma reunião no 

MPPE sobre um edital de seleção de Intérpretes de Libras, o qual estava sendo 

questionado pela comunidade surda, e que o COMUD/Recife, teria sido citado para 

intervir nessa questão e não compareceu. O coordenador da sessão indagou da 

secretária executiva se o COMUD/Recife havia sido notificado sobre o assunto, ao que 

ela informou que solicitaram os dados dos conselheiros da sociedade civil, mas que, 

formalmente, não houve notificação, ao que Paulo Fernando declarou que o 

COMUD/Recife não compareceu, vez que não foi convocado e sim, a representação da 

sociedade civil que integra o COMUD/Recife, em seguida, passou a palavra para a 

presidente do COMUD/Recife, Ledja Cibelle, a qual solicitou à conselheira Sueli Santos, 

que fizesse parte de alguma comissão, e a mesma  afirmou que está em um setor não 

muito flexível para que o servidor se ausente e o outro vínculo, está em sala de aula, 

não podendo se afastar, pelo menos nesse semestre. Cibelle estendeu o convite aos 

conselheiros  Roberto Barros e Paula Bezerra, a fim de que possam contribuir com o 

conselho. O conselheiro Paulo Fernando, ressaltou que a lei que institui  o 



COMUD/Recife, estabelece como trabalho de relevância pública, a atuação dos 

conselheiros (as) e que a sua chefia deverá ser notificada pelo COMUD/Recife para sua 

participação. Sueli Santos respondeu que, está pleiteando a sua transferência para 

uma escola e que assim, ficará mais fácil. O nono ponto de pauta, refere-se aos 

encaminhamentos, e o coordenador da sessão declara que há um encaminhamento 

indicado pelo conselheiro Roberto Dias, referente à concessão de órtese  e prótese 

que deve ser ponto de pauta para a próxima reunião plenária do COMUD/Recife. 

Informa que, pessoas que necessitam de órteses e próteses e não estão obtendo 

sucesso. Informa que o governo divulgou que irá fazer um investimento nesse sentido. 

O coordenador Paulo Fernando sugere que  se faça um convite à coordenadora do 

programa Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado, a fim de que o conselho fique 

inteirado da real situação e o por quê da dificuldade na obtenção dos ditos 

equipamentos. Paulo Fernando submeteu a proposta de convite à Coordenadora 

estadual da saúde da pessoa com deficiência à apreciação do pleno, o qual aprovou 

por unanimidade. O conselheiro Ricardo Laurindo relata que um cartório do Recife, 

exige que, quando uma pessoa com deficiência visual necessita, por exemplo, fazer um 

reconhecimento de firma, tem, obrigatoriamente, que levar duas testemunhas 

aproveita e deseja informações sobre o assunto. O coordenador da sessão declara que  

isso, segundo ele, é assunto para a comissão de Acessibilidade e recomenda que a 

relatora Georgina Marques anote e, na próxima reunião da comissão, agendem uma 

visita para verificar o assunto. Por fim, não havendo mais nada a tratar, o coordenador 

da sessão, Paulo Fernando, deu por encerrados os trabalhos às dezesseis horas e 

quarenta minutos 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 pelo coordenador da presente sessão. 
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