
           

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -  COMUD/Recife 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às  quatorze horas e 

vinte minutos, o vice presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo Fernando da Silva, fez a 

conferência do quorum para o início da centésima quinquagésima sétima 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 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 925, Bairro do Recife e foi coordenada pelo vice presidente do 

COMUD/Recife, 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; Enviados 4.2; Recebido; 5 - Representação do COMUD/Recife no Fórum 

Interconselhos; 6 -  Minuta do decreto que estabelece gratuidade nos estacionamentos da Zona  

Azul do Recife para Pessoas com Deficiência; 7 - Continuidade da 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 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):  João Helder, Bruna Alves, Alexandre Ferreira, Sueli  Santos, Thiago Saúde, Ledja 

Cibelle, Riane Connoly, Roderik Gomes e Paulina Maria.  Concluídas as justificativas de ausências, 

seguiu-se a discussão e aprovação da ata da centésima quinquagésima sexta reunião ordinária, 

que, posta em apreciação e não havendo 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 para o  secretário estadual de desenvolvimento 

agrário sobre eventos que ocorrem no Parque de exposições do Cordeiro, sem acessibilidade; 

Ofício a Ana Paula Vilaça, sobre a ausência de banheiros adaptados em eventos realizados no 

centro do Recife; Ofício à Sra. Maria Dantas, da secretaria de Infraestrutura, solicitando a 

indicação de representante da secretaria no COMUD/Recife; Ofício a Glauce Medeiros da 

secretaria da mulher, solicitando a substituição de representante no COMUD/Recife; Ofício a 

Fabíola Maciel, representante do IAV, solicitando substituição de representante. Em relação aos 

expedientes recebido, foram os seguintes: Ofício da Associação Pernambucana de Cegos, APEC, 

sobre a solenidade de abertura do XXIII Encontro Nacional de Usuários de DOSVOX; Ofício do 

Recentro, informando que em todos os eventos realizados por aquele órgão, são disponibilizados 

banheiros adaptados. O quinto ponto de pauta, dizia respeito à representação do COMUD/Recife 

no “Fórum Interconselhos da Prefeitura do Recife ”, ocasião em que o coordenador da sessão 

esclareceu que este órgão que está sendo criado, é uma instituição que congrega os conselhos 



setoriais do Recife e que o COMUD/Recife deverá indicar dois representantes, sendo um da esfera 

governamental e o outro da sociedade civil, vez que o Fórum também é paritário. O coordenador 

da sessão solicitou a leitura da minuta de  decreto que cria o Fórum Interconselhos da prefeitura 

do Recife e, em seguida, a proposta de regimento Interno do aludido Fórum, tarefa realizada pela 

brailista Renata Couto. Concluída a leitura, os textos foram submetidos à apreciação do plenário 

que os aprovou por unanimidade sem alterações, o coordenador da sessão informou  que as 

minutas aprovadas, seguirão para a coordenação do Fórum, com a chancela do COMUD/Recife.  O 

sexto ponto de pauta, tratava da minuta de decreto para conceder gratuidade nos 

estacionamentos da zona Azul de Recife, às pessoas com deficiência, ocasião em que, o 

coordenador da sessão passou a palavra ao conselheiro Osmar Valença, o qual fez um resumo da 

reunião da Comissão de legislação e Normas, com o representante da CTTU, resaltando que, 

apenas, compareceram a conselheira Hemi Monique e o mesmo. O coordenador da sessão 

solicitou a Renata Couto, que fizesse a leitura da minuta do decreto, elaborada pela Comissão de 

Legislação e Normas, juntamente com a mesa diretora do COMUD/Recife que concederá 

gratuidade nos estacionamentos da Zona Azul da cidade do Recife para as pessoas com 

deficiência, na qual foram feitas algumas alterações. Após as devidas alterações a minuta foi 

submetida ao plenário, que a aprovou por unanimidade, Paulo Fernando esclareceu que o texto 

aprovado irá para o setor Jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Social, e seguirá os trâmites 

legais. Seguindo a pauta, por determinação do coordenador da sessão, o conselheiro Paulo 

Fernando, deu continuidade à leitura da minuta do plano Municipal da Pessoa com Deficiência, o 

que foi feito por Renata Couto. Ao fim da leitura Paulo Fernando esclarece que a ideia é criar uma 

consulta pública, após o que, voltará o documento para o COMUD/Recife para apreciação do 

pleno, seguindo depois para a Conferência  Municipal da Pessoa com Deficiência para a apreciação 

final e aprovação, e, finalmente, irá para o prefeito, que concluirá o processo com a publicação do 

documento. Em seguida a conselheira Maria Eduarda, sugeriu que se realizasse um senso 

populacional das pessoas com deficiência do Recife, o que foi acrescido no Eixo relativo aos 

Direitos Humanos. Após algumas alterações propostas por alguns conselheiros, a minuta inicial do 

plano foi aprovada. O oitavo ponto de pauta, tratava das comissões, sendo que as de Orçamento, 

Políticas Públicas, Articulação e Comunicação, não se reuniram. Quanto à comissão de Legislação e 

Normas, o assunto discutido em reunião da comissão, foi tratado no sexto ponto de pauta. Já pela 

Comissão temática de Acessibilidade, o conselheiro Paulo Fernando, informa  que foram tentadas 

várias reuniões sem sucesso com os órgãos competentes para solucionar o problema da 

acessibilidade nos Transportes coletivos da RMR, o que motivou uma ida dele  e dos  conselheiros 

Emídio Fernando e Thiago Saúde ao Procon Estadual, onde foram orientados  a ingressar com uma 

ação civil pública para resolver o problema. A conselheira Georgina Marques sugere que se realize 

uma visita ao CREA e ao Ministério Público para mais uma tentativa de solucionar o problema. O 

conselheiro Roberto Barros declara que a concessão dos transportes coletivos da RMR, terminou e 

está em curso o processo de renovação. Ressalta que o COMUD/Recife deve ficar em alerta e 

tentar conseguir acesso ao novo contrato de concessão, a fim de incluir as cláusulas de 

acessibilidade, bem como punições para no caso de descumprimento. Por fim, ficou decidido 

encaminhar ofício ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, 

solicitando informações sobre o processo de licitação para concessão dos transportes públicos da 

região metropolitana do Recife e a comissão Temática de Acessibilidade, realizar uma visita ao 

CREA e Ministério Público, a fim de tratar da falta de acessibilidade nos transportes públicos. 

Seguindo para o próximo ponto de pauta, prestaram seus informes: Arenilda Duque, que informou 

que participou, juntamente com os conselheiros Osmar Valença e Roberto Barros, de uma 

audiência no Ministério Público com Dr. Maxwell e o titular da Delegacia de Desaparecidos e 

Proteção à Pessoa Dr. Elder Tavares, quando foi tratado do atendimento precário nas delegacias  



distritais às pessoas com deficiência e população LGBTQIA+. Foi aprovado como ponto de pauta da 

próxima reunião ordinária do COMUD/Recife, a ser realizada no dia 05 de dezembro de 2022, o 

convite ao Delegado Titular da Delegacia de Desaparecidos e Proteção à Pessoa, para apresentar 

os serviços prestados por sua delegacia às pessoas com deficiência. Como encaminhamento, 

agendar uma visita da Comissão de Acessibilidade à Delegacia de Desaparecidos e Proteção à 

pessoa, para verificar o nível de acessibilidade daquele órgão. A conselheira Georgina Marques, 

informa que presenciou pessoas idosas e com mobilidade reduzida, passando por dificuldades nas 

estações de BRT, vez que os funcionários se negaram a abrir a porta acessível. O coordenador da 

sessão, declarou que isso já foi tema de denúncia aqui no plenário, foi encaminhado ofício ao 

MP/PE, o qual respondeu informando haver processo de contratação de pessoal, conforme 

resposta enviada pelo Consórcio Grande Recife de Transporte ao Ministério Público. Paulo 

Fernando sugere que quando a Comissão de Acessibilidade foi ao Ministério Público, seja levada a  

cópia do ofício resposta e tratem do assunto pessoalmente.  Esgotada a pauta e nada mais tendo 

se discutido, o Presidente da Sessão, conselheiro Paulo Fernando agradece aos braillistas Renata e 

Felipe pela colaboração e  dá por encerrados os trabalhos as dezesseis horas e sete minutos,  para 

que tudo fique devidamente documentado, eu, na condição de secretária “Ad hoc”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 
 


