
 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO COMUD/Recife 

 

Aos doze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às dezesseis 

horas e quinze minutos, na sala de reunião online, via Google Meet, 

devido a pandemia do Covid-19, o presidente do COMUD/Recife, 

conselheiro Paulo Fernando da Silva, fez a conferência do quorum para o 

início da centésima trigésima quinta sessão plenária do COMUD/Recife, e, 

passou a coordenação para o vice presidente e conselheiro Isaac 

Machado. Havendo número suficiente de conselheiros titulares ou 

suplentes, no exercício da titularidade, a reunião foi iniciada, como na 

forma prevista pelo artigo 14 do Regimento Interno, parágrafo único, de 

acordo com a lista de frequência, anexa, preenchida pela secretária do 

COMUD/Recife, Nadja Medeiros. A presente sessão teve a seguinte pauta: 

1. Verificação  de quorum mediante apresentação oral de conselheiros 

(as); 2.   Justificativas de ausência;  3.   Leitura da ata da sessão anterior;  

4.   Expedientes;  5.   Informes Gerais; 6.  19ª Semana Estadual e Municipal 

da Pessoa com Deficiência;  7. Apresentação da Defensoria Pública da 

União; 8. Encaminhamentos. O coordenador da sessão inicia 

cumprimentando os presentes, em seguida solicita que a secretária 

executiva Nadja Medeiros faça a leitura da pauta. Após a leitura da pauta, 

foi  passado para as justificativas de ausência, tendo justificado a ausência 

os seguintes conselheiros (as): Cássia Fernanda, Nadja Granja, Amanda 

Moraes, Maria Eduarda Carvalho, Sônia Pereira, Rita de Cássia, André 

Antônio, Luciana Figueiredo e Paulina Maria. Ato contínuo, foi passado 

para a leitura da ata da centésima trigésima quarta reunião ordinária, 

através da técnica da Gerência da Pessoa com Deficiência, Rafaela Nunes, 

que após lida e posta para avaliação do pleno, foi aprovada por 

unanimidade.  Passando para os expedientes, foi realizada a leitura dos 

expedientes recebidos e enviados e como não houve nenhum 

encaminhamento, foi para os informes, onde prestaram seus informes os  

conselheiros (as) Paulo Fernando e  Isaac Machado. Ato contínuo, foi 

passado para o ponto de pauta referente a programação da Semana 

Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência, através do conselheiro 



Paulo Fernando que inicia falando do tema da Semana, que esse ano será 

Artes e Saberes da Pessoa com Deficiência. Em seguida, fala sobre cada 

dia da programação ressaltando que devido a pandemia do Coronavírus, 

toda a programação será online, através de lives, conforme segue: Dia: 

21/08  -  Abertura da Semana em Recife, horário: 17 horas, atividade: Live 

A Arte como Forma de Expressão e Autonomia, participantes: Paulo 

Fernando (Gerente da Pessoa  com Deficiência do Recife) e Daniel Soares 

(Artista com Deficiência), transmissão através do 

youtube.com/secdesenvolvimentosocial. Dia: 24/08, horário: 18 horas, 

atividade: Live Descobrindo Talentos, participantes: Edimilson Silva 

(Superintendente Estadual da Pessoa  com Deficiência) e representantes 

dos municípios de Araçoiaba, Moreno, Vitória de Santo Antão, 

Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, transmissão através do 

youtube.com/secdesenvolvimentosocial.  Dia: 25/08, horário: 20 horas, 

atividade: Live A Arte Como Expressão da Pessoa com Deficiência na 

Saúde, participantes: Eduarda Carvalho (Coordenadora de Saúde da 

Pessoa  com Deficiência do Recife) e Elisangela Czekalki (Enfermeira e 

Bailarina com Deficiência), transmissão através do Facebook da Gerência 

de Atenção a Saúde da Pessoa com Deficiência do Recife. Dia: 26/08, 

horário: 18 horas, atividade: Live Arte e Acessibilidade, participantes: 

Paulo Fernando (Gerente da Pessoa com Deficiência do Recife) e Diego 

Rocha (Presidente da Fundação de Cultura do Recife), transmissão através 

do youtube.com/secdesenvolvimentosocial. Dia: 27/08, horário: 20 horas, 

atividade: Live A Arte Como Meio de Inclusão, participantes: Paulo 

Fernando (Gerente da Pessoa com Deficiência do Recife) e Vicente 

Monteiro (Diretor Teatral do Integrarte), transmissão através do Youtube 

da Gerência da Pessoa com Deficiência do Recife. Dia: 28/08, horário: 17 

horas, atividade: Live A Arte Sobre o Olhar da Lei Brasileira de Inclusão – 

LBI, participantes: Edimilson Silva (Superintendente da Pessoa  com 

Deficiência), Domingos Sávio (Radialista e Artista com Deficiência) e Ellen 

Meireles (Assessora de Artes Visuais da Secretaria de Cultura de 

Pernambuco), transmissão através do youtube.com/  

 secdesenvolvimentosocial. Após a apresentação da programação da 

Semana Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência, o coordenador 

da sessão, conselheiro Isaac Machado, passa para o próximo ponto de 

pauta referente a apresentação da Defensoria Pública da União, dando as 

boas vindas e agradecendo a presença da defensora pública federal Luani 

Melo, que inicia sua fala se apresentando e destacando que a defensoria 

está com o atendimento de forma remota, devido a pandemia do 

Coronavírus e que a principal demanda é em relação as pessoas que 

tiveram seu  Auxílio Emergencial negado, diz ainda  que,  devido a grande 



demanda, os meios de comunicação como Whatsapp e telefone tem 

estado bastante congestionado. Ressalta  que em relação ao Auxílio 

Emergencial, no mesmo também está incluso o  público de pessoas com 

deficiência que não recebem o Benefício de Prestação Continuada  - BPC e 

que, rotineiramente, a Defensoria também tem outros atendimentos 

como o Benefício de Prestação Continuada - BPC. Destaca que a 

Defensoria Pública da União também recebe demandas diárias como 

auxílio doença, aposentaria por invalidez e o acesso a saúde como 

medicação e procedimentos. Diz que além dessas demandas, a defensoria 

também recebe denúncias voltadas para concursos públicos e provas do 

ENEM e que o público alvo dela são as pessoas de baixa renda e que a 

família receba até dois salários mínimos.  Que foi firmado uma parceria 

com a Prefeitura para atender a comunidade surda e que devido a 

pandemia, alguns serviços estão inviáveis. Passando para as perguntas, o 

conselheiro Paulo Fernando agradece a presença da senhora Luani Melo e 

pergunta como está sendo os serviços e o funcionamento da Defensoria,  

qual o endereço e se as pessoas que deram entrada no BPC e não foi 

aprovado, estão recebendo o auxílio emergencial, por fim, pergunta se a 

defensoria também recebe as demandas sobre a gratuidade nos 

transportes públicos da região metropolitana do Recife. A senhora Luani 

Melo responde que:  Desde março, o prédio está fechado, que o   

atendimento está sendo,  apenas,  por telefone e whatsapp. Em relação 

ao BPC,  quem não teve o benefício aprovado está recebendo um 

benefício de seiscentos reais e se o benefício for aprovado, o valor 

recebido será descontado no valor do retroativo e quem não tiver o 

benefício aprovado, não terá que ser devolvido, uma vez que  governo 

federal entende será compensado como o valor do auxílio emergencial. 

Em relação ao transporte público da região metropolitana do Recife, é de 

responsabilidade do Estado e que a sede fica na Avenida Manoel Borba. 

Em seguida, o coordenador da sessão Isaac Machado agradece, mais uma 

vez a presença da defensora Luani Melo e passa para os 

encaminhamentos, sendo os seguintes: solicitar a Secretaria Nacional da 

Pessoa com Deficiência a Memória da Reunião realizada com os Conselhos 

Municipais e Estaduais; fazer uma nota para a Secretaria de Educação, 

com o posicionamento do conselho contra a volta as aulas, ficando o 

conselheiro Isaac Machado de enviar o modelo elaborado pelo conselho 

de saúde, para que o COMUD/Recife possa fazer com base no mesmo. O 

conselheiro Lilton Bispo solicita que seja encaminhado que as entidades 

de/para pessoas com deficiência, sejam ouvidas, para relatarem suas 

experiências durante a pandemia. O Conselheiro Paulo Fernando fala da 

importância de pautar a sugestão do conselheiro Lilton Bispo na próxima 



reunião e fala sobre a importância de cada conselheiro (a) prestar  

atenção  nos compartilhamento de mensagens inacessíveis no grupo do 

whatsapp do COMUD/Recife. Esgotada a pauta e nada mais tendo a se 

discutir, o Presidente da Sessão, conselheiro Isaac Machado, agradece a 

presença de todos (as) e dá por encerrados os trabalhos às dezessete 

horas e quarenta e sete minutos. Para que tudo fique devidamente 

documentado, eu, Nadja Medeiros, 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 pelos coordenadores 

da presente sessão. 
 
 
Nadja Medeiros  
Secretária "ad hoc" 

 

Isaac de Oliveira Machado  
Presidente da Sessão 


