
           

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

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

 

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

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

Juventude e Políticas sobre Drogas, no 6º andar da Prefeitura do Recife, situado na Av. Cais do 

Apolo, 925, bairro do Recife, a presidente do COMUD/Recife, conselheira Ledja Cibelle  

Albuquerque Dantas, fez a conferência do quorum para o início da centésima quinquagésima 

oitava 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,  foi coordenada pela 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 – Recebidos; 5. - Definição do Caso de Paulina; 6 - Avaliação das atividades do COMUD/Recife, 

no ano de 2022; 7 - Informes Gerais; 8 – Encaminhamentos; 9 – Confraternização;   A  

coordenadora inicia a sessão, cumprimentando os presentes,  em seguida passa para as 

justificativas de ausência, o que foi feito pelos (as) seguintes conselheiros (as):  Paulo Fernando, 

Marcelo Pedrosa, Maria Afra, Paulina Maria, Sônia Maria, Roberto Barros, Andrea Mascarenhas, 

Sondja Beirão, Georgina Marques, Fátima Lira, Sueli Santos e Roberto Dias. Em seguida, a ata da 

centésima quinquagésima sétima reunião ordinária do COMUD/Recife, foi aprovada por 

unanimidade. Seguindo a pauta, foi passado para a leitura dos expedientes enviados e recebidos, 

tendo o COMUD/Recife enviado, sendo:  Ofício à Secretária Ana Rita Suassuna, solicitando apoio 

com o lanche para a reunião de hoje; Ofício à CTTU solicitando a construção de uma rampa em 

casa Amarela.  Já os ofícios recebidos foram: ofício da Associação Pernambucana de Cegos, 

convidando para o “Momento Gratulatório, que se realizou no último dia dezesseis de dezembro;  

Ofício Circular convidando para a reunião do “Interconselhos” que se realizou no último dia vinte e 

cinco de novembro; Notificação do Ministério Público, convidando para uma audiência a se 

realizar no dia 25 de janeiro de 2023, cujo tema será a segunda via do RG; Notificação do MP, 

convidando para reunião do Projeto Inclusão. Prosseguindo a pauta, a coordenadora da Sessão 

declara que, lamentavelmente, a conselheira Paulina Maria, não tem mais condições de 

permanecer como membro do COMUD/RECIFE, por estar enfrentando  graves problemas  de 

saúde. Já quanto ao substituto, Ronaldo Heleno  fica como titular e José Vitor como suplente. O 

sexto ponto de pauta tratou da avaliação das atividades do COMUD/Recife no ano de 2022, tendo 

a coordenadora da sessão avaliado como o ano curto, e solicitou que os (as) conselheiros (as), 

trouxessem para a próxima reunião, um planejamento,  com aquilo que consideram que deu certo 

e que deverá ter continuidade. Passando para os informes, prestaram seus informes: A 

coordenadora da sessão, Ledja Cibelle, que disse que em janeiro do próximo ano, não haverá 

reunião do COMUD/Recife, visto que, tanto a mesa diretora, quanto a Gerência da Pessoa com 

Deficiência, estarão assoberbadas de trabalho, tanto com o Bloco Me Segura se não eu Caio, que 

sairá no dia 16 de fevereiro de 2023, às 14 horas da Prefeitura  do Recife, quanto com o Camarote 



da Acessibilidade e outras atividades do carnaval.  Informou também, que o próximo ano será 

muito curto, em virtude da realização da Conferência, cuja data ainda não foi definida, em razão 

da  Conferência  Nacional que ainda não tem nada determinado. Arenilda Duque, falou sobre o 

carnaval do Projeto Praia sem Barreiras, dos requisitos para a escolha do rei e rainha com 

deficiência  do carnaval de 2023, bem como a área da deficiência a ser contemplada, que será a  

física.  Informou  também como será o funcionamento do Projeto Praia sem Barreira no final do 

ano e no começo do próximo.  Em relação aos encaminhamentos, foram os seguintes:  que seja 

enviado ofícios à secretária Ana Rita, pedindo apoio, através de lanches,  para que as próximas 

reuniões do COMUD/Recife,  ofício ao Titular da Delegacia de Desaparecidos  e  Proteção à Pessoa, 

convidando-o a comparecer à próxima reunião do COMUD/Recife.  Por fim, a coordenadora da 

sessão, conselheira Ledja Cibelle Albuquerque Dantas, agradeceu a colaboração de todos (as) os 

(as) conselheiros (as) durante o ano de 2022 e seguiu-se a confraternização.  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 trinta e seis  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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