
           

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

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

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta 

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

Juventude e Política sobre Drogas, no sexto andar do prédio sede da prefeitura do Recife, 

localizado na Av. Cais do Apolo nº 925, bairro do Recife, o presidente em exercício do  

COMUD/Recife, conselheiro, Paulo Fernando da Silva,  fez a conferência do quorum para o início 

da centésima quinquagésima quarta sessão plenária do  COMUD/Recife, e, havendo número 

suficiente de conselheiros(as) 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 foi 

coordenada pelo presidente em exercício do COMUD/Recife, com 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 - Apresentação da Programação da 21ª Semana Municipal da 

Pessoa com Deficiência;   6 - Educação para o Trânsito, apresentação da CTTU;   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.  Informe da Comissão de Mediação;   

9 - Informes Gerais;   10- Encaminhamentos.   O coordenador inicia a sessão dando as boas vindas 

aos presentes, em seguida, solicita que cada conselheiro (a) e visitante se apresente, em seguida, 

passa para as justificativas de ausência, o que foi feito pelos (as) seguintes conselheiros (as): 

Paulina Maria, Riane Connoli, Ronaldo Heleno, Georgina Marques, Maria Afra, Bruna Alves, Fátima 

Lira e Roderick Gomes. Concluídas as justificativas de ausências, seguiu-se a discussão e aprovação  

da ata da centésima quinquagésima terceira reunião ordinária, que, posta em apreciação, apenas 

houve uma retificação em uma abreviatura, após o que, foi aprovada por unanimidade.  

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

COMUD/Recife enviado: Ofício ao Ministério Público, sobre denúncia da conselheira Ledja Cibelle 

Albuquerque Dantas e Ofício à CTTU, solicitando a indicação de representante para falar sobre 

Educação no Trânsito. Recebidos: Ofício Circular do CMAS convidando para uma reunião de 

Interconselhos no dia 22 de julho, tendo a conselheira Arenilda Duque, representado o 

COMUD/Recife. Em seguida, o Coordenador da sessão passou para o quinto ponto de pauta, 

relativo à apresentação da programação da vigésima primeira Semana Municipal da Pessoa com 

Deficiência do Recife, que será de 21 a 28 de agosto do corrente ano, com o tema Turismo e Lazer 

Acessível. A secretária do COMUD/Recife, Nadja Medeiros informou que no dia 22 de agosto, às 

quatorze horas, haverá a entrega dos certificados aos participantes do curso básico de Libras da 

Secretaria de Turismo e lazer e um passeio de catamarã, com os formandos, ao que o coordenador 

da sessão declarou  que o aludido passeio está franqueado também aos membros do 

COMUD/Recife, ressaltando que o passeio contará com audiodescrição e interpretação em Libras. 

Já no dia 24 de agosto,  acontecerá um passeio cultural acessível, através do programa Olha Recife 

pelos pontos turísticos do bairro do Recife, ocasião em que Paulo Fernando, coordenador da 

sessão, acrescenta  que esta atividade também  contará com audiodescrição e interpretação em 



Libras. No dia 25 de agosto, haverá uma formação para os agentes de turismo de Recife. No dia 28 

de agosto, acontecerá o encerramento da semana da Pessoa com Deficiência, com um passeio 

ciclístico acessível às oito horas da manhã no Marco Zero. O Coordenador enfatiza que no dia 

26/08, estava prevista a volta das atividades do projeto Praia sem Barreiras, mas que, por motivos 

superiores, foi cancelada. Paulo Fernando afirma que, participará de uma reunião com a Nova 

superintendente da Superintendência Estadual de Apoio a Pessoa com  Deficiência - SEAD, Josilene 

Jerônimo, e um dos pontos de pauta, será a Semana Estadual e Municipal da Pessoa com 

Deficiência e que algumas atividades serão dentro do tema Turismo e Lazer Acessível,  no âmbito 

estadual.  O sexto ponto de pauta, tratou do tema Educação no Trânsito, abordado pelas 

representantes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU, Marcela Pinto e 

Michelle Pereira. Marcela Pinto inicia agradecendo a oportunidade de estar no Conselho 

mostrando o trabalho da CTTU, em seguida, trouxe um resumo das atividades da CTTU no ano 

passado, neste ano e espera colher sugestões do Conselho para a melhoria do trabalho da 

Empresa de trânsito com relação à acessibilidade. Marcela continua informando que, todo o 

trabalho da CTTU é baseado em dados colhidos com relação aos acidentes sinistros, locais onde 

ocorreram, faixa etária das vítimas, etc. A palestrante declarou que, as principais vítimas de 

acidentes, são os usuários de motos e que também são os que mais morrem. Desde maio do ano 

passado para cá, segundo Marcela, foram beneficiadas por ações da CTTU, cerca de sete mil 

pessoas, sendo mil motoqueiros, orientando-os quanto ao uso dos equipamentos de proteção e 

essa ação virou o programa Piloto Seguro. Outro público alcançado,  foi o infantil, por serem as 

crianças, os futuros condutores, motociclistas e que nessas abordagens, os orientadores enfatizam 

o respeito às pessoas com deficiência, estimulando os pais, a ensinarem às crianças, que existem 

áreas reservadas para idosos e pessoas com deficiência, Marcela falou sobre mais uma ação da 

CTTU, desta vez, com foco nos agentes de trânsito e que cerca de mil agentes compareceram ao 

Hemope e efetuaram a sua doação. Mais uma ação da CTTU, foi a criação de um memorial em 

homenagem aos mortos no trânsito. Dando sequência à sua apresentação, Marcela Pinto tratou 

do artigo 74 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual manda que os órgãos responsáveis pelo 

trânsito, realizem campanhas de educação para o trânsito e da resolução 314, que regulamenta 

como tais campanhas devem ser realizadas. Mais um ponto abordado por Marcela, foi a 

orientação dada aos motoqueiros entregadores, os quais foram informados sobre a importância 

do uso dos equipamentos de proteção e de como proceder em caso de acidente sinistro. Foi 

exibido um vídeo mostrando os motoqueiros sendo treinados e que, ao final, eles receberam 

equipamentos de proteção.  A representante da CTTU informou que, no dia do pedestre, foi 

realizada uma campanha educativa para pedestres e condutores, mostrando como cada um deve 

se conduzir no trânsito. A aludida campanha foi no Marco Zero. Os professores da rede municipal 

de ensino foram contemplados com uma campanha virtual, ocasião em que foram enfatizados os 

temas sobre educação para o trânsito a serem tratados em sala de aula. Os motoristas de ônibus 

também foram orientados como se conduzirem no trânsito, uma vez que é sabido que os ciclistas 

e motociclistas têm problema com os motoristas de ônibus. Na sequência, a palestrante disse que 

a mulher também foi contemplada, visto que a CTTU celebrou parceria com a secretaria da 

Mulher, cujo material ressalta e mostra como não ser machista no trânsito. A palestrante 

ressaltou que, em razão dessas ações aqui apresentadas e outras mais, o Recife recebeu uma 

premiação por se destacar no Maio Amarelo.  Marcela destaca que muito foi feito, mas ainda 

precisa fazer mais e que está aqui para ouvir as sugestões do Conselho, para saber que tipo de 

ação poderia ser feita visando as pessoas com deficiência, conclui. O coordenador da sessão 

indaga de Michelle Pereira, se tem algo a acrescentar, tendo a mesma declarado que existe uma 

credencial que concede estacionamento nas vagas reservadas para pessoas com deficiência e 

pessoas idosas e que, para conseguir, basta acessar o site da CTTU, efetuar o pré-credenciamento, 



apresentar o RG, CPF, comprovante de que reside em Recife e sendo pessoa com deficiência, 

laudo que comprove a deficiência. Michelle informa também, que não é necessário que o 

beneficiário da credencial possua automóvel, bastando apenas ter a credencial e estar no veículo 

para ter direito à vaga e acesso a ela. Marcela acrescenta, que uma resolução do Conselho 

Nacional de Trânsito - CONTRAN aumentou o prazo de validade da credencial, de 02 (dois) para 05 

(cinco) anos para pessoas idosas e que, para pessoas com deficiência, a credencial passa a ser 

permanente. O coordenador da sessão, conselheiro Paulo Fernando abriu inscrições para quem 

desejasse fazer uso da palavra. Pediu inscrição o conselheiro José Diniz, ressaltando que a 

Associação Pernambucana de Cegos, que fica localizada na rua  Conselheiro Silveira e Souza e que 

há tempo, a aludida via foi regulamentada como mão única e isso nunca foi cumprido e que a via 

única é muito importante para a segurança das pessoas cegas. Indaga se esse assunto é de 

competência da Gerência de Educação no Trânsito e o que fazer para o cumprimento do que está 

estabelecido para via única na rua acima citada, ao que Marcela Pinto respondeu que, é preciso 

ligar para o telefone 0800 081 0158 e fazer a denúncia. O presidente, em exercício, do 

COMUD/Recife, Paulo Fernando, indaga das palestrantes, se a gratuidade na Zona Azul para 

pessoa idosa,  é lei municipal ou consta do Estatuto da pessoa idosa, ao que elas respondem que é 

lei municipal, oportunidade em que Paulo Fernando afirma que deve ser efetuada uma pesquisa 

pela Comissão de Legislação e Normas, a fim de verificar a possibilidade de uma adaptação da lei 

para que seja garantido a gratuidade para as pessoas com deficiência. Paulo Fernando afirma 

ainda, que deve ser feita uma campanha, informando que nas áreas privadas, como Shoppings, 

por exemplo, também são passíveis de fiscalização pela CTTU e propõe que se realizem 

campanhas esclarecedoras informando sobre, por exemplo, os semáforos sonoros, sua utilidade, a 

quem se destina, e verificar a possibilidade de obter um equipamento  com uma sonorização mais 

agradável, visto que, as pessoas que estão nas proximidades do equipamento, dizem que a atual 

sonorização incomoda. Paulo Fernando informa que foi feita sensibilização junto aos taxistas, 

alguns dos quais se negavam a conduzir pessoas com deficiência visual acompanhadas de cão guia, 

ou usuários de cadeiras de rodas, afirmando que, se colocassem a cadeira de rodas no banco 

traseiro, seriam multados pela CTTU, quando fomos informados pela Companhia que o taxista que 

estivesse conduzindo um cliente usuário de cadeira de rodas, a mesma poderia ser colocada no 

banco traseiro  e isso não geraria multa para o consultor do veículo. Paulo Fernando sugere que 

seja retomada essa campanha, incluindo motoristas de aplicativos, que, também se recusam a 

conduzir usuários de cadeiras de rodas e cegos com cão guia. O conselheiro José Diniz sugere 

campanha esclarecedora quanto ao uso da bengala, vez que em outras capitais, quando uma 

pessoa com deficiência com bengala, fica parada em uma faixa de pedestre, os veículos param. Em 

Recife, isso não acontece, ao que Paulo Fernando acrescenta a importância do conhecimento das 

cores das bengalas que são utilizadas pelas pessoas com baixa visão, cegas ou surdocegas. Em 

sequência, o conselheiro Emídio Fernando indaga da representante da CTTU, se existe punição 

para os motoristas que estacionam em rampas de acesso, ao que Marcela Pinto esclarece que não 

há no código Brasileiro de trânsito, nada que trate sobre esse fato tão recorrente. Paulo Fernando 

apresenta a sugestão de que seja pintado nas rampas de acesso para usuários de cadeira de rodas, 

o símbolo internacional da pessoa com deficiência.  Outra sugestão apresentada pelo coordenador 

da sessão,  foi de se realizar curso básico de Libras para os profissionais da CTTU envolvidos no 

trânsito, ao que Marcela Pinto informa, que levará a proposta para seu superior, e posteriormente 

dará a resposta à Gerência da Pessoa com Deficiência. Paulo Fernando ainda sugere a realização 

de outras oficinas sobre acessibilidade e inclusão para os condutores de transporte alternativo do 

Recife, vez que a última já faz uns dois anos, visto que existe grande rotatividade de trabalhadores 

neste seguimento. O coordenador da sessão sugere ainda, que os vídeos criados pela CTTU, 

tenham audiodescrição e interpretação em LIBRAS. Paulo Fernando lembra, por fim, que as 



calçadas dos bairros da periferia, são tomadas por veículos estacionados, fazendo com que as 

pessoas com deficiência, sejam obrigadas a dividir o espaço das faixas de rolamento com os 

veículos. Marcela Pinto informa que  é importante fazer a denúncia a CTTU através do telefone 

0800 081 0158. O presidente em exercício do COMUD/Recife, Paulo Fernando, agradece às 

representantes da CTTU, parabeniza pela apresentação, pela premiação recebida e coloca o 

conselho à disposição da companhia, seguindo para o próximo ponto de pauta, com a 

apresentação das comissões. Paulo Fernando declara que  a comissão de orçamento não se 

reuniu, o mesmo acontecendo com a comissão de Articulação e comunicação. Já a comissão de 

Legislação e Normas, tem reunião marcada para o dia 18 de agosto, às 10 horas, em conjunto com 

a comissão de Políticas Públicas e os membros do Comitê Intersetorial para a Política de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência do Recife - CIPID, para examinar a minuta do Plano Municipal da Pessoa 

com Deficiência do Recife.  O coordenador da comissão de Acessibilidade, conselheiro Thiago 

Saúde, declarou que a comissão não se reuniu, ao que Paulo Fernando indaga se a reunião com a 

defensoria pública havia dado algum resultado, sendo informado que a comissão foi orientada 

para aguardar um retorno da própria defensoria, e que até o momento não havia acontecido. O 

conselheiro Roberto Barros declara que está havendo discussões referente a licitação para  gestão 

do transporte público da Região Metropolitana do Recife, e que já existe uma articulação para que 

a URBANA seja gestora e isso vai piorar a situação. O coordenador da sessão sugere ao pleno 

oficiar o Grande Recife Consórcio de Transporte, para informar  sobre o processo de mudança na 

gestão do transporte público da Região Metropolitana do Recife. Outra sugestão do coordenador 

da sessão, foi marcar uma visita ao colégio Núcleo, em Boa Viagem, para o próximo dia 05 de 

agosto, às nove horas, para verificar o caso do aluno autista, ocasião em que a conselheira Sueli 

Santos informa que esse caso está sendo acompanhado pela GREE e que a escola declara que já 

fizeram tudo o que era possível fazer, mas que, mesmo assim, o aluno agride, bate nas paredes, o 

que faz com que a equipe da escola acredite, que a mãe, que é separada, não dá a educação 

conveniente. Afirma a conselheira, que a mãe quer que a escola disponibilize um profissional de 

saúde, o que não é de obrigação da escola. A conselheira se dispõe a acompanhar na visita à 

escola, marcada para o dia cinco de agosto.  Vencido o ponto de pauta relativo às comissões, 

passou-se para o oitavo ponto, que trata da comissão provisória de mediação do caso da 

conselheira Paulina Maria, ocasião em que a presidente licenciada do COMUD/Recife, Ledja 

Cibelle Albuquerque Dantas, pede a palavra para solicitar que conste em ata, a fim de que chegue 

ao conhecimento dos componentes da comissão, que tomem uma atitude no sentido da solução 

da pendência, visto que já faz um bom tempo e, até o momento,  nenhuma solução foi dada ao 

caso. O coordenador Paulo Fernando fez um resumo do caso, afirmou que, por várias sessões a 

comissão falta ou adia o andamento do caso, verificou que não havia nenhum membro da 

comissão presente, sugeriu que a comissão fosse destituída e na próxima sessão, o pleno voltasse 

a discutir o caso e apresentasse uma solução. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por 

unanimidade e o  caso Paulina Maria Meira, será um ponto de pauta da próxima reunião do 

COMUD/Recife.  Paulo Fernando informa que a conselheira Paulina Maria sofreu um acidente, 

está internada e ficou deliberado que o conselheiro Thiago Saúde fará uma visita à conselheira, 

inteirando-se das necessidades e comunicará aos demais conselheiros,  a fim de que colaborem 

com a mesma. Dando prosseguimento a pauta, o coordenador da sessão passou imediatamente 

para o ponto de pauta relativo aos informes, quando o conselheiro José Diniz informa que o 

Tribunal Regional Eleitoral irá realizar uma ação para demonstrar para as pessoas com deficiência 

visual, as melhorias na acessibilidade das urnas eletrônicas, o que se dará amanhã, dia 26/07, às 

14 horas. O conselheiro Roberto Dias informa que a Assobecer no ano passado, entrou com um 

projeto no Tribunal de Contas, para aquisição de mobiliários e melhoria na sede da entidade e que 

o aludido projeto foi aprovado, tendo acontecido o mesmo com o segundo projeto apresentado 



esse ano, mas agora, para aquisição de computadores, mesas e cadeiras o que vai possibilitar que 

a entidade ofereça cursos de informática para as pessoas com deficiência visual. Encerrados os 

informes, o coordenador da sessão passou para o último ponto de pauta, relativo aos 

encaminhamentos, sendo o primeiro, o caso da conselheira Paulina Maria. Paulo Fernando declara 

que Thiago Saúde sugeriu um contato com a Socican, para tratar das estações de BRT, e das 

Integrações, pelo descaso apresentado, principalmente em relação aos funcionários que, em 

alguns horários, abandonam o posto deixando quem necessita utilizar o portão de saída, sem 

condições de seguir seu destino. Declara Paulo, que foi mantido contato com a empresa e que 

esta afirma que o assunto deveria ser tratado com o Grande Recife Consórcio de Transporte, vez 

que a Socican é prestadora de serviço. Em virtude da omissão dos órgãos responsáveis, o 

COMUD/Recife encaminhará denúncia ao Ministério Público. O conselheiro Emídio Fernando 

sugere como ponto de pauta para a próxima sessão, a concessão de órteses e próteses, o que foi 

aprovado por unanimidade.  Roberto Dias denuncia a Empresa Progresso, a qual está dificultando 

a concessão de gratuidade às pessoas com deficiência, que necessitam se deslocar do interior para 

a capital, ao que, Paulo Fernando propõe encaminhamento de ofício denunciando o caso ao 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONED.  A Presidente 

licenciada do COMUD/Recife, Ledja Cibelle, sugere como encaminhamento, um movimento na rua 

para pressionar a solução do problema das estações de BRT, ao que Paulo Fernando incumbe a 

comissão de Acessibilidade de verificar como se daria esse movimento.  Esgotada a pauta e nada 

mais tendo se discutido, o presidente da sessão, conselheiro, Paulo Fernando da Silva,  dá por 

encerrados os trabalhos às dezesseis horas e dois 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 pelo coordenador da presente sessão.  
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