
           

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -  COMUD/RECIFE  

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e 

quinze minutos, a presidente  do COMUD/Recife, conselheira Ledja Cibelle Albuquerque 

Dantas, fez a conferência do quorum para o início da centésima quinquagésima 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, de acordo com a lista de frequência anexa. Esta sessão ocorreu de forma presencial, 

na  sala de reunião da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude 

e Política sobre Drogas,  no 6º andar  do prédio sede da Prefeitura do Recife, situado na Av. 

Cais do Apolo, nº 925, Bairro do Recife e foi coordenada pela presidente do 

COMUD/Recife, Ledja Cibelle Albuquerque Dantas e teve a seguinte pauta: 1 - Verificação 

de quorum mediante apresentação oral dos conselheiros (as) e visitantes; 2 - Justificativas 

de ausência; 3 - Aprovação da ata da sessão anterior; 4 - Expedientes; 4.1 – Enviados; 4.2 – 

Recebidos;  5 - Acessibilidade e Inclusão nas Eleições 2022;  6 - Comissões permanentes e 

temáticas; 6.1 - Comissão de Orçamento e Planejamento; 6.2 - Comissão de Legislação e 

Normas; 6.3 - Comissão de Políticas Públicas; 6.4 - Comissão de Articulação e 

Comunicação; 6.5 - Comissão Temática de Acessibilidade; 7.  Informe da Comissão de 

Mediação; 8 - Informes Gerais; 9 - Encaminhamentos. A coordenadora inicia a sessão 

dando as boas vindas aos presentes, em seguida, solicita que cada conselheiro (a) e 

visitante se apresente, após o que, passa para as justificativas de ausência, o que foi feito 

pelos (as) seguintes conselheiros (as): Georgina Marques, Maria Eduarda, Gustavo Dantas, 

Osmar Valença, Arenilda Duque, Susana Mesquita, Sueli Santos, José Roberto, Alexandre 

Ferreira, Roberto Barros, Thereza Antunes, Roderick Gomes, Hemi Monique e Sondja 

Beirão. Concluídas as justificativas de ausências, seguiu-se a discussão e aprovação da ata 

da centésima quinquagésima segunda reunião ordinária, que, posta em apreciação e não 

tendo havido correções ou observações a fazer, foi aprovada por unanimidade.  

Prosseguindo a pauta, foi passado para a leitura dos expedientes enviados e recebidos, 

tendo o COMUD/Recife enviado: Ofício à coordenadora da AACD, solicitando algumas 

informações em razão de uma visita realizada à Instituição; ofício ao Coordenador do TRE, 

solicitando a indicação de pessoas para falar sobre Acessibilidade e Inclusão nas Eleições 

2022 e Ofício ao coordenador do Conselho Municipal de Saúde -CMS, indicando Paulo 

Fernando da Silva, para participar da Conferência Municipal de Saúde. Foram recebidos: 

Ofício do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; Um convite do CMAS para 

participar da reunião de Interconselhos e um ofício do Conselho Municipal de Saúde - CMS, 

solicitando indicação para participar da Conferência Municipal de Saúde. A coordenadora 

da sessão, Ledja Cibelle, seguindo a pauta,  passou a palavra às representantes do Tribunal 

Regional Eleitoral, Ana Patrícia e Danielle, às quais agradeceram a oportunidade e, de 



forma alternada, foram desenvolvendo o tema proposto, qual seja, Acessibilidade e 

Inclusão nas Eleições de 2022. Danielle inicia falando do projeto inovador do TRE, chamado 

Eleições Acessíveis, o qual utiliza várias vans adaptadas do governo do estado, para 

transportar eleitores com deficiência até os locais de votação e retorno até à residência do 

eleitor. Danielle informa que, com esses veículos, conseguiram contemplar Recife, 

Jaboatão dos Guararapes, Petrolina e Vitória de Santo Antão. Ressalta que está visitando 

os locais de votação para avaliar as condições de cada local de votação, onde são 

verificados:  largura de porta de banheiros, batentes e, se estão de acordo com as normas 

da ABNT, de modo que o usuário de cadeira de rodas, possa chegar ao local de votação, 

sem a ajuda de quem quer que seja. Danielle declara que, quando encontra obstáculos, 

solicita, aos responsáveis pela escola (as particulares), que corrijam tais falhas, vez que um 

poder não pode interferir no outro.  Diz que o TRE mantém um museu que conta a história 

da Justiça Eleitoral, que o referido museu é acessível às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista e que estão providenciando a implantação de piso tátil nas dependências 

do TRE. Outra inovação, segundo ela,  é que estão sendo adquiridos televisores que serão 

instalados nos locais de espera, os quais exibirão mensagens com informações acessíveis. 

Ana Patrícia toma a palavra e informa que outra inovação para as eleições 2022,  é a 

presença de pessoas treinadas para ajudar às pessoas com deficiência, nos locais de 

votação, que serão identificadas como "Coordenadores de Acessibilidade" e que os 

mesmos usarão coletes com distintivos. Diz que a partir de julho, as mídias do TRE 

contarão com legendas, audiodescrição e informações em libras e que outra inovação para 

este ano será o prazo para transferência de seção. Caso o eleitor com deficiência tenha 

tido dificuldades com a seção em que votou na eleição anterior, tem de dezoito de julho, 

até dezoito de agosto, para solicitar a transferência para outra seção mais conveniente 

para ele (a).  Que também será implantado  um atendimento via Whatsapp, através do 

qual o eleitor com deficiência informará sobre a sua necessidade de transporte até o local 

de votação e no dia da eleição, uma kombi com um bombeiro, apanhará dito eleitor, levará 

até o seu local de votação, aguardará que ele exerça o seu voto e o transportará de volta à 

sua casa com toda segurança. A coordenadora da sessão abriu inscrições para os 

questionamentos. A conselheira Paulina Maria, pergunta sobre a prioridade no 

atendimento das pessoas com deficiências e idosas nas seções eleitorais, ao que Danielle 

responde que, a partir dessas eleições de 2022, o coordenador de acessibilidade vai atuar 

para melhorar esse atendimento e que o TRE  espera pelas reclamações para que, cada vez 

mais, o serviço seja aperfeiçoado. Usando a palavra, o conselheiro Paulo Fernando 

agradece a Ana Patrícia e Danielle pela contribuição ao seguimento das pessoas com 

deficiência,  envia o agradecimento ao senhor Acácio Manoel, ressaltando que, mesmo 

com dificuldades, o TRE conseguiu avançar no que se refere a acessibilidade no processo 

eleitoral. Aproveitando para sugerir que as pessoas com deficiência também possam 

participar e trabalhar como mesários. Outra sugestão de Paulo Fernando, é  no sentido de 

que se afixe nos locais de votação, a lei nº 13.146/2015, a qual garante à pessoa com 

deficiência, a prioridade no atendimento. Em resposta, Danielle informa que receberam 

alguns baners, os quais informam as prioridades no atendimento, não só para pessoas com 

deficiência, como também idosos, gestantes, obesos e que os baners serão afixados nos 

locais para conhecimento de todos e que repassará para que o conselho tome 

conhecimento. Já o conselheiro Tiago Saúde, coloca a comissão de acessibilidade do 



COMUD/Recife à disposição do TRE, no sentido de colaborar  com as questões de 

acessibilidade através de rampas e portas para passagem de usuários de cadeiras de rodas. 

Paulo Fernando sugere que no dia da eleição, haja alguém do COMUD/Recife, na central 

de atendimento junto com o pessoal do TRE, para colaborar no que for necessário. 

Danielle informa que está sendo firmado contrato, para que no dia da eleição, haja 

Intérpretes de Libras, para tirar as dúvidas das pessoas com deficiência auditiva, as quais 

ligarão para a central e a dúvida do eleitor surdo será tirada com mensagem de vídeo em 

Libras. Respondendo ao conselheiro João Helder, que perguntou sobre a inscrição para 

ajudar como voluntário nas eleições,  Danielle orienta que  ele se inscreva para trabalhar 

como mesário.  Já a conselheira Bruna Alves, pergunta sobre as sessões que haverá o 

coordenador de acessibilidade, Danielle responde que, em todos os locais de votação 

haverá o coordenador de acessibilidade e que, o eleitor cego poderá se informar na sua 

zona eleitoral, sobre  o local mais acessível e mais próximo de sua residência e que no site  

do  TRE, consta os números de telefone de todas as zonas eleitorais. O conselheiro José 

Diniz sugere que no dia do treinamento de mesários, haja pessoas cegas para mostrar as 

dificuldades,  aproveitando,  indaga da possibilidade de levar uma urna para Associação 

Pernambucana de Cegos, para que as pessoas cegas conheçam o funcionamento delas, ao 

que Danielle orienta que façam a solicitação à ouvidoria. A coordenadora da sessão 

agradece às palestrantes e coloca o conselho à disposição do TRE. Aproveitando a urna, as 

representantes do  TRE, aproveitam para mostrar e fazer uma simulação com a urna, 

convidando alguns conselheiros para fazer o uso.  Passando para o próximo ponto de 

pauta, a coordenadora da sessão, Ledja Cibelle, passa a palavra para os representantes das 

comissões.  A comissão de planejamento e Orçamento não se reuniu. Já pelas comissões 

de Legislação e Normas e de Políticas Públicas, falou o conselheiro Paulo Fernando, 

informando que houve reunião das  referidas comissões com a mesa diretora e concluíram 

o trabalho da minuta do Plano Municipal da Pessoa com Deficiência. Informa também,  

que está marcada uma reunião das duas comissões  com os membros do CIPID para o dia 

22 de julho, afim de concluírem o estudo e a minuta do Plano para ser apresentada no 

plenário do COMUD/Recife. Na última reunião do CIPID, como informa Paulo Fernando, foi 

acordado que a data reunião citada fosse adiada para o dia 17 de agosto, às 10 horas, na 

sala de reunião do gabinete da SDSDHJPD. A conselheira Paulina Maria declarou que a 

comissão de Articulação e Comunicação não se reuniu. O conselheiro Tiago Saúde 

informou que a Comissão Temática de Acessibilidade está parada, mas que mesmo assim, 

fizeram uma visita à AACD, e que irão voltar às atividades. O  conselheiro Paulo Fernando, 

informa que recebeu na Gerência da Pessoa com Deficiência, uma denúncia de uma escola 

que estaria negando atendimento a uma criança autista e que está marcada uma visita a  

escola denunciada,  amanhã, às 10 horas, ressaltando a importância da representação do 

COMUD/Recife, através da Comissão Temática de Acessibilidade. Passando para o sétimo 

ponto de pauta, sobre a Comissão de Mediação,  a conselheira Maria de Fátima diz que 

não se reuniu, ficando encaminhado que  no próximo plenário, a referida  comissão 

apresente um relatório do que foi encaminhado. Seguindo a Pauta, prestaram seus 

informes: Tiago Saúde, que indaga se o Grande Recife Consórcio de Transportes mandou 

alguma resposta sobre a situação vivenciada por ele na estação do BRT da Prefeitura do 

Recife, tendo sido informado negativamente, e informa que hoje passou pela mesma 

situação: Desembarcou e não havia funcionário para abrir a porta de saída, em outra 



estação. Ressaltando que  já vivenciou situações idênticas em várias estações,  indagando 

sobre a possibilidade do COMUD/Recife agendar uma visita à empresa que administra 

essas estações, a fim de tratar do problema. O conselheiro Ricardo Laurindo informa que 

tem uma amiga advogada, que deseja conhecer o COMUD/Recife e que só não veio hoje, 

porque tinha uma audiência, ao que a coordenadora da sessão declara que será um prazer 

receber a advogada no Conselho. Já a conselheira Paulina Maria informa que está sendo 

prejudicada pelos correios que não estão entregando suas contas e que em razão disso, 

está pagando com multa. Solicita providências do COMUD/Recife. A coordenadora da 

sessão, conselheira Ledja Cibelle, informa que está pré-candidata a deputada federal, em 

razão do que, necessita se afastar temporariamente do COMUD/Recife. O conselheiro e 

vice-presidente do COMUD/Recife, Paulo Fernando leu o art. 31 do Regimento Interno do 

COMUD/Recife, o qual só permite o afastamento temporário por um prazo máximo de 

sessenta dias, mas que, a lei eleitoral exige um afastamento por noventa dias, razão 

porque, Ledja Cibelle poderá se afastar sem prejuízo, visto que a lei eleitoral é superior ao 

Regimento Interno. A solicitação de afastamento foi submetida ao pleno, o qual o aprovou 

por unanimidade. O conselheiro Paulo Fernando informa que a próxima reunião do 

COMUD/Recife será no dia vinte e cinco de julho, as quatorze horas e a Nova Mobi será 

convidada para mostrar o seu trabalho sobre acessibilidade nas estações do BRT, bem 

como nos terminais de integração  que são administrados pela mesma  e que os (as) 

conselheiros (as) poderão apresentar suas reclamações. Esgotada a pauta e nada mais 

tendo se discutido, a Presidente da Sessão, conselheira Ledja Cibelle,  dá por encerrados os 

trabalhos às quinze horas e cinquenta e quatro  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 conforme, será por mim 

assinada, bem como pela coordenadora da presente sessão. 
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