
 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO COMUD/Recife 

 
Aos dezesseis dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte,  às dezesseis  horas e 
dezessete minutos, na sala de reunião online, via Google Meet, devido à pandemia da Covid-
19, o presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo Fernando da Silva,  fez a conferência do 
quórum para o início da centésima trigésima sexta  sessão plenária do COMUD/Recife e 
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 executiva 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. Composição da Comissão Organizadora do Fórum de Eleição para Gestão 
2020/2022; 7. Aprovação do Modelo da Carteira do Autista em Pernambuco, à ser 
apresentado ao Grupo de Gestores Municipais da Pessoa com Deficiência; 8. Apresentação 
das Entidades De/Para Pessoas com Deficiência sobre o período de pandemia; 9. 
Encaminhamentos. O coordenador  da sessão inicia dando as boas vindas e agradecendo a 
presença de cada um. Em seguida, passa para as justificativas de ausência, tendo justificado, 
os (as) seguintes conselheiros (as): Maria Eduarda Cavalcanti e Cássia Fernanda. Prosseguindo, 
o coordenador da sessão faz a leitura da  pauta e passa para a leitura da ata da centésima 
trigésima quinta 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. 
Após a leitura da ata, o coordenador da sessão pede desculpas aos presentes, por esquecer-se 
de incluir o ponto de pauta relativo à avaliação da Semana Estadual e Municipal da Pessoa 
com Deficiência, informando que esse ponto será posto após os informes. Passando para os 
expedientes, foi realizada a leitura dos expedientes recebidos e enviados e como não houve 
nenhum encaminhamento, foi para os informes, ocasião em que, prestaram seus informes, os 
conselheiros (as) Paulo Fernando e Thereza Antunes. Após  os informes, foi feita a avaliação 
da Semana Estadual e Municipal da Pessoa com Deficiência, quando o coordenador Paulo 
Fernando fala do desafio, devido a pandemia do Coronavírus, da realização da programação 
online, ressaltando o sucesso na  concretização do objetivo da mesma. A visitante Ivânia 
Tibúrcio diz que, na percepção dela, a programação foi pouco divulgada. Dando 
prosseguimento a pauta, foi passado para o ponto referente a escolha dos membros da  
comissão organizadora do IV Fórum de Eleição do COMUD/Recife,  ficando a comissão 
composta pelos seguintes conselheiros (as): Paulo Fernando, Isaac  Machado, Arenilda Duque, 
Elizabeth Brainner, Georgina Marques e Thiago Saúde. Sendo encaminhado que seja criado 
um grupo no whatsapp para discussão da organização do Fórum. Ato  contínuo, foi passado 
para o modelo da Carteira do Autista, quando o coordenador da sessão, Paulo Fernando fez 
um breve relato sobre a criação da Lei nº 13.977/2020, que cria a Carteira da Pessoa Autista e 
de sua implantação em Pernambuco. Ressaltando que foi criado um grupo de gestores 
municipais da pessoa com deficiência, onde discutiram juntamente com a Superintendência 
de Apoio a Pessoa com Deficiência - SEAD sobre o modelo de carteiras para que sejam 
apresentadas  pelos municípios. Em seguida, foi feita uma apresentação, na tela, dos modelos 



enviados  anteriormente para os conselheiros e do modelo enviado pelas conselheiras 
Elizabeth  Brainner e Cássia Fernanda. Após algumas sugestões e alterações, o modelo 
sugerido pelas conselheiras citadas, foi o aprovado, ficando como encaminhamento, o envio 
de um ofício a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, com a sugestão do 
modelo escolhido pelo município do Recife. Dando prosseguimento à pauta, foi passado para 
o ponto referente à apresentação das Entidades De e Prestadoras de Serviços para Pessoas 
com Deficiência, durante o período de pandemia. O Presidente da  Associação dos Deficientes 
Físicos de Pernambuco - ADEFEPE, senhor Ricardo Manoel apresenta-se e ressalta que está 
em seu terceiro mandato, enfatizando que devido a pandemia do Coronavírus, a Associação 
passou a conviver com mais desafios; que perderam alguns serviços como adaptações de 
carros, com os quais eles arrecadavam verba para a associação,  com isso, foram gerados 
alguns prejuízos financeiros, atrasando alguns documentos da associação. Que hoje, apenas o 
atletismo e o badminton está funcionando. Aproveita e pede  ajuda ao Governador e a 
Prefeitura do Recife. Em seguida, foi passada a palavra para a senhora Germana Soares, 
presidente da União de Mães de Anjos - UMA, que inicia sua fala cumprimentando os 
presentes e enfatiza que o isolamento das mães aumentou, durante o período de pandemia, 
com o medo dos filhos serem infectados, com isso, também houve um prejuízo nas 
fisioterapias e tratamento das crianças. Diz que com o crescimento das demandas e da Equipe 
da UMA  ativa e em busca de ajuda para as famílias, foram gerados mais gastos para a 
associação, através das buscas e entregas das doações para quase 500 famílias em 
Pernambuco, que se deu através dos gastos de combustível, hospedagem e manutenção de 
transportes. Enfatiza que, como foram deixadas de lado as pendências da UMA, para investir 
nas famílias, o estatuto da entidade foi vencido durante a pandemia e, por isso, a conta 
bancária foi bloqueada, impedindo de receberem doações, o que prejudicou bastante. Diz que 
por a equipe está trabalhando dobrado, todos contraíram a COVID-19,  inclusive ela,  que já 
contraiu duas vezes. Diz que hoje os serviços estão sendo retomados aos poucos, que  apenas 
a fisioterapia ainda não retornou, devido a falta da ajuda de custos para os voluntários, já  que 
também foram geradas algumas dívidas com as contas de energia, água e internet, as quais 
estão sendo regularizadas aos poucos e que o ponto positivo foi que as crianças adoeceram 
menos e que muitas mães receberam o Auxílio Emergencial do Governo Federal, que ajudou 
bastante na renda familiar. Em seguida foi passada a palavra para Ana Lúcia, Presidente da 
Associação de Surdos de Pernambuco - ASSPE, que agradece o convite e parabeniza a reunião, 
expressando seu interesse em participar de outras reuniões. Ana Lúcia diz que durante o 
período de pandemia, a ASSPE criou três grupos no whatsapp, para manter o contato com 
seus sócios e com a diretoria. Que recentemente iniciou algumas reformas no espaço da 
associação e que estão avaliando de que forma será a retomada presencial na associação. O 
coordenador agradece aos que se pronunciaram e fala da importância de cada um deixar suas 
sugestões/solicitações para que o conselho possa dar os devidos  encaminhamentos. 
Passando a palavra para a senhora Fabíola Maciel, presidente do Instituto Arthur Vinícius - 
IAV, a mesma cumprimenta os presentes e agradece o convite. Destacando que o IAV está 
vivendo situações semelhantes às que foram faladas, que o IAV está sem atendimento desde 
a pandemia e que, devido necessitar de investimento com higienização para  o espaço e 
diante das poucas condições financeiras,  não está com estrutura para retomar as atividades 
presenciais, desenvolvendo apenas o apoio assistencial às famílias, através de doações de 
cestas básicas e fraldas descartáveis. Enfatiza que a sede está com o aluguel, a energia e a 
internet atrasados. Que quando as famílias não conseguem buscar as doações, os voluntários 
fazem a entrega. Que nessa pandemia uma criança foi infectada, chegando a um quadro 
muito sério, porém, conseguiu se recuperar e está bem. Diz que ela teve a COVID-19 e que 
nesses 15 anos, a  instituição nunca viveu tanta dificuldade. Que nesses últimos dois meses, as 
únicas doações que receberam foram por parte da Prefeitura do Recife. Que muitas mães 
estão em depressão, devido ao isolamento com seus filhos. Aproveita e solicita ajuda e apoio 
para as mães, que estão sofrendo com problemas psicológicos. Finalizadas as palavras da 



senhora Fabíola Maciel, foi passada a palavra para o representante do Centro Evangélico de 
Reabilitação e Treinamento  Ocupacional- CERTO, Silvanio, que cumprimenta os presentes e 
agradece o convite, enfatizando que como anteriormente foi exposto por cada entidade, o 
CERTO também tem passado por algumas dificuldades e que por intermédio da Gerência da 
Pessoa com Deficiência foi possível ajudar às famílias da entidade com cestas básicas, 
aproveitando para investir o dinheiro que seria destinado para compras de cestas básicas em 
outras questões da associação. Em seguida, foi passada a palavra para a senhora Maria 
Ângela, presidente da Associação de Bem-Estar e tratamento de Pessoas com Autismo - 
AFETO, a mesma reitera as palavras da senhora Germana Soares, falando das dificuldades das 
mães, principalmente de crianças autistas, destacando que os atendimentos estão retomando 
aos poucos e que, em contrapartida, a instituição recebeu muita ajuda e doações, a ponto de 
repassar para outras instituições, e que nesse período, muitas crianças sofreram regressões. 
Que isso é uma dificuldade muito grande  para chegar ao controle novamente. Diz que apenas 
uma criança pegou Coronavírus. A senhora Thereza Antunes, presidente da Associação de Pais 
e Amigos dos Portadores de Síndrome de Down - ASPAD, informou que as atividades da 
associação pararam durante o mês de março, quando seria comemorado o Dia Nacional da 
Síndrome de Down, sendo cancelada toda a programação. Que os associados receberam 
orientações, através da Associação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, 
oportunidade em que foram conscientizados sobre os cuidados. Ressalta que os atendimentos 
continuaram por telefone e whatsapp e os acolhimentos também. Que as idas para a 
entidade, foram apenas para entrega de cestas básicas para os associados e que por serem do 
grupo de risco, no momento, não se pretende voltar, porém o atendimento continua por 
telefone e por agendamento. A conselheira Sonia Silva, representante da Associação de Pais, 
Alunos e amigos do Centro de Reabilitação e Educação Especial - APACREE,  informou que, 
devido a dificuldade financeira e por falta de apoio, eles estão sem funcionar. Por fim, a 
conselheira Maria de Fátima, representante da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com 
Deficiência, e Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade - APABB, diz que a associação 
recebeu bastante doações, que em relação as atividades, os pais têm reclamado bastante em 
razão dos seus filhos estarem agoniados com isolamento. Enfatiza que a instituição tem feito 
vídeos e Lives para os alunos não ficarem totalmente sem contato e que pretende-se voltar, 
em número reduzido, a natação, que, inclusive,  está em estudo a retomada das demais 
atividades da entidade. Após as apresentações das entidades, foram dados os seguintes 
encaminhamentos: Enviar ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 
e à Secretaria de Desenvolvimento Social, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos do 
Recife, solicitando informações sobre a viabilidade de apoio para as entidades, através de  
recursos financeiros; A próxima reunião será no dia 13/10, às 16 horas, quando deverá ser 
pautada a Acessibilidade nas Eleições Municipais. Esgotada a pauta e nada mais tendo a se 
discutir, o Presidente da Sessão, conselheiro Paulo Fernando, agradece a presença de todos 
(as) e dá por encerrados os trabalhos às dezoito horas e dez 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 pelo coordenador da presente sessão.  
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