
           

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -  COMUD/Recife 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quarenta 

e cinco 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, deu início aos trabalhos da centésima quinquagésima sexta sessão plenária do 

COMUD/Recife.  Face ao adiantado da hora, dispensou a verificação de quorum, na forma do que dispõe 

o parágrafo único do art.14 do  regimento interno, na presença dos (as) conselheiros (as), de acordo 

com a lista de frequência anexa. Esta sessão foi coordenada pelo presidente em exercício e teve 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 - Relação dos (as) conselheiros (as) faltosos (as) sem justificativa;  6 - Minuta do 

decreto que estabelece gratuidade nos estacionamentos da Zona Azul do Recife, para Pessoas com 

Deficiência;   7 - Apresentação da Minuta do Plano Municipal da Pessoa com Deficiência do Recife;  8 - 

Comissões permanentes e temáticas;   8.1 - Comissão de Orçamento e Planejamento;   8.2 - Comissão de 

Legislação e Normas;  8.3 - Comissão de Políticas Públicas;  8.4 - Comissão de Articulação e 

Comunicação;  8.5 - Comissão Temática de Acessibilidade;  9 - Informes Gerais;  10 - Encaminhamentos. 

O coordenador inicia pedindo desculpas pelo atraso da sessão, vez que, dia vinte e seis, é Dia Nacional 

da Pessoa Surda e o mesmo, bem como  outros(as)  conselheiros (as), participaram de  uma passeata em 

direção à Prefeitura do Recife, promovida pelo movimento das pessoas surdas de Pernambuco, onde  foi 

entregue um documento com várias reivindicações, entre as quais, o pedido de   regulamentação da lei 

18.444/2017 que cria o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência do Recife. Parabeniza os 

organizadores do evento, bem como todas  as pessoas surdas. Em seguida, passa para as justificativas 

de ausência, o que foi feito pelos (as) seguintes  conselheiros(as): Maria Afra, Marcelo Pedrosa, Maria 

Eduarda, Gustavo Dantas, Ledja Cibelle, Alexandre Ferreira, Paulina Maria, Bruna Alves, Ronaldo Heleno, 

Roderick Gomes, José Dias, Andréa Mascarenhas, Roberto Barros e Sueli Santos. Continuando, o 

coordenador da sessão passa para a discussão e aprovação  da ata da centésima quinquagésima quinta 

reunião ordinária, e, como  não houve  observações a serem  feitas, foi aprovada por unanimidade. 

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

Ofício do Ministério Público, em resposta ao que foi enviado sobre o problema das estações de BRT, o 

aludido ofício informa que o Consórcio Grande Recife declarou  ter havido licitação para contratação de 

mão de obra para preencher os horários de funcionamento das estações; Convite do CMAS (Conselho 

Municipal de Assistência Social), para reunião de Interconselhos, no próximo dia trinta de setembro; 

Ofício do CREA, com a indicação da pessoa que participará da reunião com a Comissão de 

Acessibilidade, no dia 05/10, às 14 horas. Enviados: Ofício ao Ministério Público, bem como Ofícios ao 

CREA e Procon, solicitando a indicação de representantes desses órgãos, para participarem de reunião 

com a comissão temática de acessibilidade no dia 29/09, às 09 horas, e como não houve o 

comparecimento das representações na reunião, foram reenviados os  ofícios aos mesmos órgãos, 

convidando para a reunião no dia 05 de outubro com a mesma comissão. Ato contínuo, o coordenador 

da sessão passou para o quinto ponto de pauta, relativo aos (as) conselheiros (as) faltosos (as) às 

reuniões do COMUD/Recife sem justificativa de ausência, ocasião em que, a secretária Nadja Medeiros 



enumerou os (as) seguintes  conselheiros(as):  Secretaria da Mulher, Paula Isabel e Ana Maria;  área da 

deficiência auditiva, Kilma Coutinho; área da deficiência visual, Lenilson Vitório; do Instituto Artur 

Vinícius, Flávio Nascimento e os representantes da Câmara Municipal de Recife. Nadja Medeiros 

informou também, que existem duas vagas da área de usuários com deficiência auditiva a serem 

preenchidas, bem como a Secretaria de Infraestrutura do Recife, que não indicou o suplente. O 

coordenador da sessão sugere como encaminhamento, enviar notificação aos (as) conselheiros (as) 

faltosos a fim de que se pronunciem até à próxima sessão e, não o fazendo, sejam substituídos (as) Já o 

conselheiro Osmar Valença, propõe que os (as) conselheiros (as) faltosos (as), sejam substituídos de 

imediato, sem notificação, uma vez que já são reincidentes e conhecem o regimento interno do 

conselho. O coordenador da sessão, Paulo Fernando, retirou sua proposta e submeteu a proposta do 

conselheiro Osmar Valença à apreciação do pleno, que a aprovou por unanimidade, assim sendo, foi 

encaminhado que  sejam oficiados os interessados informando sobre a decisão do Pleno e incumbiu o 

conselheiro João Helder, de indicar, em até  quinze dias, três nomes do seguimento da deficiência 

auditiva, bem como o conselheiro José Diniz, para indicar um representante na área da deficiência visual 

para o preenchimento das vagas em aberto. O sexto ponto de pauta, tratou da minuta do decreto para 

concessão de gratuidade nos estacionamentos de Zona Azul de Recife,  Paulo Fernando concedeu a 

palavra ao conselheiro Osmar Valença, o qual declarou que a reunião que  trataria sobre a elaboração 

da minuta do decreto, através da comissão de Legislação e Normas, não se  realizou, vez que, para isso, 

a comissão necessita da assessoria de alguém da Companhia de Trânsito e Transporte e isso não foi 

possível. O coordenador da sessão, Paulo Fernando informou que manteve contato telefônico com a 

CTTU e que foi informado que na data marcada para a reunião, era a semana do trânsito, razão por que 

não foi possível comparecer o representante da Companhia, mas que na próxima data, (treze de 

outubro de 2022), às quatorze horas e que está aguardando a indicação e um representante. Na 

sequência, foi realizada apresentação da minuta do Plano Municipal da Pessoa com Deficiência, minuta 

esta que foi construída, segundo Paulo Fernando, pelo trabalho conjunto da GPCD, dele próprio,  que se 

reuniu com a Gestão, com o CIPID, com a Secretaria de Planejamento, das comissões de Legislação e 

Normas e de Políticas Públicas. Paulo Fernando informou também, que a Secretaria de Planejamento 

aconselhou a contratação de uma Consultoria para aperfeiçoamento da minuta, bem como, a realização 

de consulta pública por, pelo menos, trinta dias assim sendo,  o trabalho virá ao pleno e seguirá  para a 

Conferência para a aprovação final. Logo em seguida, foi feita a leitura da minuta do Plano Municipal da 

Pessoa com Deficiência através da secretária executiva  Nadja Medeiros. Ao final da leitura do primeiro 

eixo, relativo à Saúde, o conselheiro Emídio Fernando sugeriu que se incluísse a criação de oficina para 

confecção e concessão de órteses e próteses. No eixo da educação, foi acrescido o item que dá direito 

ao atendente pessoal, gratuidade no transporte coletivo do Município de Recife. Concluída a leitura do 

eixo de educação, o coordenador da sessão, sugeriu que a continuidade da leitura,   da Minuta do Plano 

Municipal da Pessoa com Deficiência, fosse realizada na próxima reunião do pleno. Seguindo a pauta, foi 

passado para a apresentação das comissões. A comissão de orçamento e planejamento não se reuniu. 

Quanto à de Legislação e Normas, a reunião ficou para o próximo dia 13 de outubro, às 14 horas. A 

comissão de Políticas Públicas se reuniu com a de Legislação e Normas e o CIPID, para discutir sobre a 

minuta que cria o Plano Municipal da Pessoa com Deficiência. A comissão estará presente juntamente 

com o presidente em exercício, o conselheiro Paulo Fernando, na reunião do Fórum Interconselhos, que 

ocorrerá no dia 30/09/2022, às 09 horas, na sede do Conselho Municipal de Saúde do Recife. A comissão 

de Articulação e Comunicação não se reuniu. Pela comissão Temática de Acessibilidade, a relatora 

Georgina Marques, leu o relatório de uma visita que fizeram ao Terminal de ônibus do Cais de Santa 

Rita, no último dia 28 de agosto. A próxima reunião desta comissão será no próximo dia 05 de outubro 

de 2022. O coordenador da sessão, conselheiro Paulo Fernando, passou para os informes, iniciando ele 

mesmo, dando conhecimento de que se encontram abertas as inscrições para as pessoas com 

deficiência e ou com mobilidade reduzida, que desejarem usar o transporte acessível durante o dia da 



eleição, sendo garantido ao solicitante  a condução até o local de votação a ida e volta. O Tribunal 

Regional Eleitoral disponibilizou o telefone 3194-9275 para as pessoas que assim o desejarem.  Este 

serviço estará disponível para as cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Vitória de Santo 

Antão, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. Como encaminhamento, o conselheiro Emídio Fernando sugere 

que seja enviado ofício ao IBGE denunciando que o senso está sendo feito por amostragem e não pela 

realidade, vez que não é perguntado sobre a existência de pessoas com deficiência. Outra sugestão, foi 

oficiar o Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de que, nas próximas eleições, seja ampliado o serviço 

de transporte acessível para outras cidades. Também foi encaminhado que seja enviado um  ofício à 

Secretaria Executiva do Recentro, denunciando que nos eventos realizados no Marco Zero, não há 

banheiros adaptados. Mais uma solicitação de encaminhamento do conselheiro Emídio Fernando, foi 

oficiar a Secretaria de Agricultura do Estado, denunciando a falta de banheiros adaptados nos eventos 

do Parque de Exposições do Cordeiro. 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 vinte e 

cinco 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 

conforme, será por mim assinada, bem como pelo coordenador da presente sessão. 
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