
           

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -  COMUD/RECIFE  

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

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, coordenador da sessão, fez a conferência do quorum para o início da centésima 

quinquagésima quinta 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 anexam e contou com a seguinte pauta:  1 – Verificação de quorum 

mediante apresentação oral dos conselheiros (as); 2 - Justificativas de ausência; 3 - Aprovação da ata da 

sessão  anterior; 4 - Expedientes;  4.1 – Recebidos; 4.2 – Enviados; 5 - Concessão de Órteses e Próteses; 

6 - VI Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência; 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 inicia a sessão dando as boas 

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

Paulo Fernando, informa, que estão presentes à reunião, os candidatos aprovados e nomeados para os 

cargos de audiodescritores e Brailistas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, 

Juventude, e Políticas sobre Drogas,  ressaltando que isso é o resultado de uma luta iniciada em 2011 

pela Gerência da Pessoa com Deficiência e pelo COMUD/Recife, no sentido da aprovação da lei que cria 

os cargos de acessibilidade de Recife, o que só  aconteceu em 2016, com a lei 18.289/16  sancionada 

pelo então prefeito Geraldo Júlio, tendo o concurso sido realizado em fevereiro do corrente ano, diz que 

estão para chegar cerca de 11 intérpretes da Língua brasileira de sinais, o que completará o quadro. 

Outra Aproveita para dizer que  há um projeto de criação da Central de Acessibilidade Comunicacional 

do Recife. Paulo Fernando parabeniza os concursados e passa para as justificativas de ausência, o que 

foi feito pelos (as) seguintes conselheiros (as) Riane Connoly, Paulina Maria, Sueli Santos, José Roberto 

Dias, Ricardo Laurindo, Maria Eduarda, João Helder e Marcelo Pedrosa. Em seguida, o coordenador da 

sessão passa para a discussão e aprovação da ata da centésima quinquagésima quarta reunião ordinária, 

e, como  não houve  observações a serem  feitas, foi aprovada por unanimidade.  Prosseguindo a pauta, 

foi passado para a leitura dos expedientes enviados e recebidos, tendo o COMUD/Recife recebido: 

Ofício Circular do Conselho Municipal de Assistência Social, convidando para uma reunião de 

Interconselhos, em 19 de agosto; Ofício do Ministério Público sobre a Carteira do Autista; Ofício do 

Ministério Público, sobre Denúncia de Cibelle Albuquerque Dantas. Enviados: Ofício à CTTU, solicitando 

a instalação de semáforo sonoro em frente ao Tribunal regional Federal;  ofício ao Ministério Público, 

sobre denúncia relativa ao funcionamento das estações de  BRT; Ofício ao CONED/PE, sobre sugestão de 

pauta sobre a carteira de gratuidade Intermunicipal; Ofício ao Ministério Público sobre a Carteira do 

Autista; ofício à coordenadora administrativa da AACD, para que fosse indicada uma pessoa para 

comparecer hoje a esta reunião e um Ofício à Secretaria de Saúde do Estado, para a indicação de um 

representante para falar sobre a concessão de órtese e prótese.  Em seguida, o Coordenador da sessão 

passou para o quinto ponto de pauta, relativo à Concessão de órtese e prótese e como a AACD não 



enviou representante passou a palavra para a  representante da  Secretaria de Saúde  do Estado, 

Conceição Peixoto, que inicia agradecendo a oportunidade de estar no COMUD/Recife, representando a 

coordenadora Arabela Veloso, a qual foi impedida de vir devido uma agenda urgente. Conceição declara 

que houve um ganho muito grande no que se refere a concessão de  cadeiras de rodas, visto que a 

portaria 121, de fevereiro deste ano, permite que a Secretaria de Saúde repasse um incentivo financeiro 

para a AACD possa fornecer mais  cadeiras de rodas. Que outro ganho importante para os beneficiários, 

segundo Conceição Peixoto,foi que o acesso à concessão está sendo feito pela Regulação. Com relação à 

concessão de órtese e prótese, o fluxo não é mais por demanda espontânea, conclui Conceição Peixoto, 

ficando a disposição para possíveis questionamentos. O coordenador da cessão, Paulo Fernando, abre 

inscrições para as perguntas tendo como primeiro inscrito, o conselheiro Emídio Fernando, o qual 

indaga a representante da Secretaria de Saúde do Estado, o porque  as pessoas com mias de cinquenta 

anos, não terem direito a receber as “cadeiras de rodas monobloco”, afirmando ser portaria do SUS, ao 

que Conceição informa desconhecer o motivo, mas que irá se inteirar das razões e informará ao 

COMUD/Recife. Já o conselheiro Roberto Barros, informa que, na  visita realizada por conselheiros à 

AACD, a representante da entidade, não falou nada sobre a portaria aqui referida por Conceição 

Peixoto, colocando a culpa na demora das concessões de órteses e próteses, no governo que  não 

atualiza a tabela, quando já havia a portaria publicada. Roberto Barros afirma ser necessária uma 

fiscalização maior na AACD, visto que, inclusive ocorrem  privilégios no atendimento. Conceição Peixoto 

declara que foi considerando a defasagem da tabela do SUS, que o governo de Pernambuco emitiu a 

portaria 121, repassando para a AACD, a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a 

concessão de quatrocentas cadeiras e de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais), para a concessão de 

150 (cento e cinquenta) cadeiras por mês. A palestrante declara que isso é um incentivo e que essas 

importâncias, são sobre a tabela do SUS. A presidente licenciada do COMUD/Recife, Ledja Cibelle 

Albuquerque Dantas, se diz insatisfeita pela nova sistemática para a concessão de órteses e próteses, 

vez que, tendo o usuário de se dirigir primeiro à sua unidade de saúde, vai ficar mais difícil, sugerindo 

que o COMUD/Recife solicite informações precisas sobre a nova sistemática.  Em resposta, Conceição 

informa que houve várias reuniões antes de decidirem pela regulação, não sabendo a palestrante, se 

houve,  na ocasião, representação de usuários, mas que a intenção foi tornar o fluxo mais justo e fácil. 

Como resposta ao conselheiro Thiago Saúde, Conceição Peixoto afirma acreditar que, o fato de ele não 

ter passado primeiro pela unidade de saúde de origem, a rapidez no atendimento pela AACD, deu-se por 

ele estar bastante tempo na lista de espera. Já o conselheiro José Diniz questiona o fato de o governo 

não está fornecendo bengalas para as pessoas cegas há mais de três anos. Declara Diniz, que as 

bengalas fornecidas eram de péssima qualidade, mas serviam. Enquanto o governo paga por uma 

bengala R$ 40,00 (quarenta reais), a bengala mais barata, custa em torno de R$ 80,00 (oitenta reais). O 

coordenador da sessão solicita de Conceição Peixoto, que esse novo fluxo via regulação, seja 

encaminhado para o COMUD/Recife, a fim de que seja socializado com os (as) conselheiros (as). Paulo 

Fernando sugere também, que, a partir das informações passadas por Conceição Peixoto, seja realizada 

uma reunião envolvendo o Crefito e  o CONED, a fim de se posicionarem, visto que a AACD, mesmo 

notificada, não respondeu, nem compareceu a reunião. O encaminhamento foi submetido ao plenário, 

que o aprovou por unanimidade. Em seguida, o coordenador da sessão agradece à representante da 

secretaria de Saúde do Estado, Conceição Peixoto e passa, imediatamente, ao  sexto ponto de pauta, 

relativo à   sexta Conferência da Pessoa com Deficiência, que deverá ocorrer no primeiro semestre de 

2023.  Declara o coordenador da sessão, que é necessário criar uma comissão, à qual incumbe, organizar 

a Sexta Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência e o Fórum de Eleição para a escolha da nova 

composição da representação da sociedade civil no COMUD/Recife, para o biênio 2023/2025. Paulo 

Fernando ressalta que foi encaminhada à Secretaria de Governo, a proposta de alteração da lei que 

institui o COMUD/Recife, a fim de que o Fórum possa ser realizado na Conferência ou fora dela,  mas 

que até agora não houve retorno por parte da Secretaria. Dessa forma,  por exigência da legislação 



atual,  o fórum de eleição deverá acontecer na Conferência.  Dia que o presente mandato do 

COMUD/Recife iniciou-se em 2021 e terminará em 2023, ano da conferência e propõe que a comissão 

seja composta pela mesa diretora e mais cinco (05) conselheiros (as), números esses, que foram 

aumentados para 07 conselheiros e mais a mesa diretora, conforme deliberação do plenário.  Abertas as 

inscrições para apresentação dos nomes que comporão a comissão, inscreveram-se os seguintes 

conselheiros (as): Thiago Saúde, Bruna Alves, Wilton Oliveira, Sonia Maria, Georgina Marques,  Maria 

Afra e  Maria Eduarda, além da mesa diretora composta por Ledja Cibelle Albuquerque Dantas e Paulo 

Fernando da Silva. Colocados os nomes para a apreciação do plenário, ocorreu a aprovação por 

unanimidade. Paulo Fernando destacou  que na conferência, será discutido o  primeiro Plano Municipal 

da Pessoa com Deficiência do Recife, através da minuta  elaborada pela equipe da Gerência da Pessoa 

com Deficiência, com a participação das comissões de Legislação e Normas, Comissão de Políticas 

Públicas do COMUD/Recife, do Comitê Intersetorial de Políticas de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência - CIPID, e que, posteriormente, será trazida para apreciação do pleno para  avaliação e 

aprovação. O coordenador da sessão passou para o sétimo ponto de pauta, referente às comissões 

permanentes e temáticas, quando foi informado que a Comissão de Orçamento e Planejamento não se 

reuniu no período. Já as Comissões de Legislação e Normas e de Políticas Públicas, se reuniram com o 

CIPID e a Gerência da Pessoa com Deficiência, para dar andamento ao trabalho de elaboração do 

primeiro Plano Municipal da Pessoa com Deficiência do Recife. Paulo Fernando informa que a próxima 

reunião dessas comissões, está marcada para o dia primeiro de setembro, às nove horas.  Seguindo a 

Pauta, chegou a vez da Comissão de Articulação e Comunicação e como não havia ninguém da comissão, 

a presidente licenciada  do COMUD/Recife, Ledja Cibelle, sugere que se tomem providências, vez que 

esta comissão não está se reunindo por reiteradas vezes, ao que o coordenador da sessão informa, que 

irá fazer um levantamento dos (as) conselheiros (as) que não estão  comparecendo  as reuniões nem 

justificando as ausências, e trazer para o plenário para as possíveis substituições e, a partir daí, pensar 

na nova composição das comissões. O coordenador da sessão passa a palavra à relatora da comissão 

Temática de Acessibilidade, conselheira Georgina Marques, que informou que, pela manhã  a comissão 

realizou uma visita ao terminal de Santa Rita, para fazer vistoria nos ônibus das empresas Borborema e 

Vera Cruz, estando 05 (cinco) veículos da empresa Vera Cruz com as PEVES danificadas e que  apenas 

um (01) veículo, que pertence à  empresa Borborema, apresentou o mesmo problema. O conselheiro 

Thiago Saúde informou que entrou em contato com o funcionário da Vera Cruz e que este se 

comprometeu, após anotar o número dos ônibus com as PEVES danificadas, realizar o conserto naquele 

mesmo dia.  A presidente licenciada do COMUD/Recife, Ledja Cibelle, sugere que as visitas realizadas 

pela Comissão de Acessibilidade, sejam acompanhadas por outras pessoas de nível técnico que não 

pertençam ao conselho. O  coordenador da sessão propõe que se faça um convite ao   Ministério 

Público e ao  Procon também participe das visitas e por sugestão do conselheiro Roberto Barros, o 

CREA/PE também. Em seguida, foi proposto uma reunião para o  dia 16 de setembro do ano em curso, 

às 09 horas, com o Ministério Público, Procon e o CREA/PE, juntamente com a comissão provisória de 

acessibilidade.  Outra sugestão de Cibele Dantas, é para que toda e qualquer ação da comissão 

provisória de acessibilidade, seja comunicada à mesa diretora. O coordenador da sessão, Paulo 

Fernando, sugere seja realizada uma reunião da comissão de legislação e normas  no dia oito de 

setembro, às 14 horas, no sexto andar da prefeitura, a fim de tratar da adaptação do texto da lei que 

concede gratuidade nos estacionamentos da zona azul para os idosos, para beneficiar as pessoas com 

deficiência também. Passando para o oitavo ponto de pauta, o coordenador da sessão, abre inscrições 

para os informes, tendo  o conselheiro José Diniz informado, que no último dia dezenove, houve a 

inauguração da reforma do auditório da Associação Pernambucana de Cegos, bem como a implantação 

da plataforma elevatória, o que torna dito auditório, plenamente acessível. Ressalta que o ato foi bem 

concorrido, e destaca as presenças de Arenilda Duque e Ledja Cibele Dantas. Outro conselheiro a prestar 

informe, foi Roberto Barros, que abordou a Semana da Pessoa com Deficiência e se diz surpreso que, em 



algumas cidades do interior, o índice de vacinação está muito baixo, não só contra a Covid-19, mas 

contra todas as doenças. Roberto Barros enfatiza a necessidade de conscientização sobre a importância 

da vacinação e  declara que em algumas cidades do interior, o índice de vacinação está em torno de 

30%. Paulo Fernando sugere a Conceição Peixoto, que nas campanhas sobre a vacinação, a Secretaria de 

saúde do Estado, inclua também, pessoas com deficiência dando seu depoimento sobre a importância 

da vacinação que pode evitar deficiências.  Fala sobre a importância da fala de Roberto Barros  e sugere 

que Érica, representante  da conselheira Maria Eduarda, leve a sugestão para a Secretaria de Saúde do 

Recife. Prosseguindo com os informes, a conselheira Georgina Marques, declara que o usuários de 

cadeira de rodas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, estão passando por grandes dificuldades 

para embarque na estação Recife do metrô, vez que, a partir das 17 horas, a administração fecha a parte 

do desembarque, obrigando às pessoas supracitadas, a embarcar juntamente com aquela multidão. A 

conselheira esclarece que antes, era permitido às pessoas com deficiência, embarcarem no setor de 

desembarque e fazer o retorno. Assim, quando os demais passageiros embarcavam, as pessoas com 

deficiência e idosos, já estavam no vagão. Georgina Marques declara que é praticamente impossível o 

embarque das  pessoas com deficiência juntamente com as demais e que isso coloca em risco a 

integridade física das aludidas pessoas. O coordenador da sessão indaga da conselheira Georgina 

Marques, se o que ela acabou de falar é um informe ou uma denúncia, ao que ela respondeu ser uma 

denúncia. A conselheira Bruna Alves, denuncia que as pessoas com deficiência visual, estão enfrentando 

dificuldade para embarque e desembarque nas estações de BRT, em razão dos motoristas estacionam 

distante da plataforma e as aludidas pessoas ficam impedidas de localizar a porta, correndo o risco de 

acidente. O coordenador da sessão, Paulo Fernando, informa à conselheira Bruna Alves, que já há uma 

denúncia feita pelo COMUD/Recife no Ministério Público, devendo aguardar a audiência, à qual a 

conselheira deverá comparecer. O visitante Michell Platini,  ratifica a denúncia de Bruna. Paulo 

Fernando, propõe que quanto à denúncia da conselheira Georgina Marques, O COMUD/Recife deverá 

juntamente com o conselho da Pessoa Idosa, enviar um ofício à presidência do Metrorec, solicitando a 

abertura permanente da área de desembarque, enfatizando à situação apresentada pela conselheira. O 

coordenador da sessão, Paulo Fernando, informa que concluíram a semana da Pessoa com Deficiência e 

que ontem seria realizado um passeio ciclístico, mas, em razão do mau tempo, o aludido passeio foi 

adiado, devendo ocorrer no dia 25 de setembro do ano em curso. O conselheiro Emídio Fernando 

propõe que no dia 21 de setembro, dia Nacional de Luta da Pessoa com deficiência, seja realizado um 

movimento de rua nas estações de BRT, a fim de mostrar as dificuldades por que passam as pessoas 

usuárias de cadeira de rodas. Colocada a proposta para apreciação do plenário, foi aprovada por 

unanimidade e o coordenador da sessão, encaminhou no sentido de o movimento iniciar as nove horas 

na estação da Av. Guararapes.  Esgotada a pauta e nada mais tendo se discutido, o Presidente da Sessão, 

conselheiro, Paulo Fernando da Silva,  dá por encerrados os trabalhos às quinze horas e vinte e três 

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.  

 

Nadja Medeiros    
Secretária "ad hoc"    
             
                                   
      
Paulo Fernando da Silva  
Presidente da Sessão 
 


