
 

 

 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e 

vinte minutos, na sala de reunião online, via Google Meet, devido à pandemia da Covid-19,  o  
vice-presidente do COMUD/Recife, conselheiro Isaac Machado, fez a conferência do quorum 

para o início da centésima quadragésima sessão plenária do COMUD/Recife, e, havendo 
número suficiente de conselheiros titulares ou suplentes no exercício da titularidade, a reunião 

foi iniciada,  na forma prevista pelo artigo 14 parágrafo único do Regimento Interno,  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;    4.1 – Recebidos;   4.2 - Enviados; 5.   Informes Gerais;  6.   IV 
Fórum de Eleição do COMUD/Recife; 7.  Avaliação da Gestão 2018/2020 e apresentação do 

relatório de gestão do COMUD/Recife; 8. Encaminhamentos. Em cumprimento ao ponto de 
pauta relativo às justificativas de ausências, a Secretária Nadja Medeiros informou que os 
conselheiros Suzana Azevedo, Elizabeth Brainner, Sônia Pereira e Alexandre Ferreira, 
justificaram suas ausências. Em seguida, o coordenador da sessão, Conselheiro Isaac Machado, 
passa a palavra à Técnica da Gerência da Pessoa com Deficiência, Rafaela Nunes, a fim de que 
proceda à leitura da ata da 139ª reunião ordinária do COMUD/Recife. Após a leitura,  o 
coordenador dos trabalhos, coloca a ata em discussão. Como não houve questionamentos, a 
ata foi aprovada por unanimidade.  Ato continuo, passou-se aos expedientes, tendo a 
Secretária Nadja Medeiros informado que iria tratar logo os expedientes enviados, a saber:  

Ofício à Sra. Mônica Baracho, da Regional Centro Oeste da DIRCOM, relativo a uma denúncia de 
uma pessoa cega, João Augusto, segundo o qual, há uma construção irregular em frente à sua 

casa, a qual está impedindo a sua passagem; Ofício ao Sr. Wanderson Florêncio, solicitando 
uma reunião com a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, para tratar da questão da 

prioridade na vacinação das pessoas com deficiência; Ofício ao Ministério Público, convidando 
o Promotor Westei Conde para participar da Comissão Eleitoral do IV Fórum de Eleição; ofício 

ao presidente da OAB/PE, solicitando a indicação de um membro daquela instituição para fazer 
parte da comissão eleitoral do IV Fórum; ofício ao Sr. Governador Paulo Câmara, pedindo 
esclarecimento sobre a retirada de verba destinada à política das pessoas com deficiência. 
Quanto aos expedientes recebidos, foram os seguintes: ofício do Ministério Público, 
confirmando a participação do Promotor Westei Conde no IV Fórum de Eleição; ofício da 
OAB/PE indicando o senhor João Maurício Rocha para a comissão eleitoral do IV Fórum; Ofício 
do Governo do Estado, através do Secretário de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, 
Cileno Guedes, no qual confirma a necessidade de um remanejamento de verba, mas afirma 
que não houve qualquer prejuízo para a política da pessoa  com deficiência; e por fim, foi 
recebido um ofício da Câmara Municipal do Recife, indicando os vereadores  Chico Kiko e Dilson 
Batista como representante da Câmara Municipal do Recife no COMUD/Recife. Em relação aos 
informes, o conselheiro José Diniz, afirma que,  em relação a resposta do  governo sobre a 
transferência de verba, o CONED também recebeu a mesma resposta e ressalta que não há o 

menor respeito do governo para com as pessoas com deficiência. Passando aos informes, o 
conselheiro José Diniz comunica que, devido a alguns problemas, a eleição do CONED, foi 



adiada para o próximo dia 04 de março, na mesma hora, e na mesma  forma online. O 

coordenador da sessão pergunta  se há mais alguém que deseje prestar algum informe e como 
ninguém se manifestou, ele aproveitou para trazer algumas informações referente a vacinação 

das pessoas com deficiência. Destaca que participou de uma reunião no Conselho Estadual de 
Saúde onde o Secretário Executivo de Saúde do Estado estava presente  e que após ele expor a 

angústia das pessoas com deficiência,  o  Secretário Executivo, se comprometeu  de levar a 
demanda ao Secretário André Longo, ficando agendada uma nova reunião na próxima quinta-

feira para discutir o assunto, com decisões que  valerão  para todo o Estado. O Conselheiro José 
Diniz acrescenta, que eles irão dar a mesma resposta que deram ao CONED, ou seja, que isso é 

determinação do Governo Federal e não pode ser mudado. Findos os informes, passou-se ao 
ponto de pauta relativo ao IV Fórum de Eleição. A secretária Executiva do COMUD/Recife, 
Nadja Medeiros fez a leitura da relação dos candidatos e eleitores inscritos, e informou que 

algumas inscrições foram indeferidas por falta de documentação ou por não enquadra-se nos 
requisitos da deficiência. Informou ainda como será a votação, bem como as referidas datas, 

horário e a forma que será realizado. A conselheira Hemi Monique, sugere que a eleição, que 
for realizada de forma presencial,  também seja transmitida  online, para todos os seguimentos. 

A secretária Nadja Medeiros argumenta que temem a insuficiência de pessoal, (inclusive 
técnico), para por em prática a sugestão da conselheira Hemi Monique.  Argumentou também, 

que alguns seguimentos têm dificuldades para lidar com a tecnologia. A conselheira Ledja 
Cibelle, apresenta argumentos apoiando a eleição presencial. Já a conselheira Georgina 

Marques, defende que seria mais proveitoso, as duas formas. A conselheira Arenilda Duque, 
que faz parte da comissão organizadora do IV Fórum, diz que  o assunto deve ser levado à 

comissão, a qual cabe decidir. O conselheiro Paulo Fernando, se manifesta favorável às formas 
já decididas pela comissão organizadora, quais sejam, presencial para uma parte do seguimento 

e online para a outra, embora haja a  possibilidade de que as duas formas possam ser 
oferecidas simultaneamente. A conselheira Maria do Carmo alerta para o momento difícil que 

atravessamos, ressaltando que há a possibilidade de um fechamento geral ou de adoecimento 
de algum inscrito, sendo importante  ser verificada a importância de que ninguém se sinta 
prejudicado. O conselheiro Paulo Fernando concorda e que diz que a  Superintendência 
Estadual de Apoio a Pessoa com Deficiência - SEAD poderá ser consultada para dar um apoio, 
através de intérprete de Libras,  para que ninguém se sinta  excluído do processo. O próximo 

ponto de pauta, versa sobre a avaliação  gestão do COMUD/Recife que está se encerrando. O 
conselheiro Paulo Fernando agradece a todos (as) que fizeram parte da composição do 

COMUD/Recife que está terminando, sendo  hoje  a última reunião da gestão e informa que o 
relatório se encontra à disposição de todos(as) que se interessarem. Ressaltando que o 

relatório é bastante extenso, assim, sugere que a secretária  Nadja Medeiros leia os principais 
tópicos, ocasião em que José Diniz sugere que o relatório seja enviado para o e-mail de 

todos(as), sendo concordado pelo conselheiro Paulo Fernando que aproveita para  informar 
que o relatório será encadernado e arquivado junto aos documentos do COMUD/Recife para 

futuras consultas. O coordenador da sessão, Isaac Machado fez um relato de algumas ações 
positivas do Conselho, agradeceu a colaboração de todos(as) e informa que, por iniciativa sua, 

foi criada no Conselho Municipal de Educação, uma representação das pessoas com deficiência, 
inexistente até então e que agora ele  vai pleitear essa participação junto ao Conselho Estadual 
de Educação. A conselheira Claudia Maciel pede a palavra para agradecer a participação, 
ressaltando que aprendeu muito nesse período, pois passa a ver a pessoa com deficiência de 
outra forma  aproveita e se coloca à disposição, independentemente de continuar ou não como 
representante da ENLURB no COMUD/Recife. Já a conselheira Paulina Maria também agradece 
o apoio e parabeniza a equipe. No que se refere aos encaminhamentos, a conselheira Maria do 
Carmo, solicitou informações sobre um ofício que ela sugeriu ser encaminhado ao prefeito, a 
fim de sondar sobre a possibilidade de ajuda às entidades que estão passando séria crise, ao 



que a secretária  Nadja Medeiros esclarece que foi enviado, mas que, até o presente momento, 

não houve resposta. O conselheiro Paulo Fernando esclarece que, conversou com a Secretária 
Ana Rita, a qual afirmou que, com relação a Recife, não há verba nesse sentido, mas que iria 

contatar, inclusive com o financeiro, e daria o retorno. Já com relação ao estado, foi enviado 
ofício e que, até agora, não houve retorno, mas que iria resgatar e daria retorno via e-mail.  A 

próxima reunião ficou determinada para o dia 27 de abril, porém se houver necessidade de 
indicação de um representante do COMUD/Recife para o Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - CONED, esta data será antecipada. Já no que diz respeito 
aos pontos de pauta da próxima reunião, serão as seguintes: Verificação de quórum; 

justificativas de ausências; leitura da ata da sessão anterior; expediente; informes gerais; 
escolha da mesa diretora do COMUD/Recife para a gestão 2021/2023; indicação do 
representante do COMUD/Recife junto ao CONED e  composição das comissões. Não havendo 

mais a ser encaminhado 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  dezoito 

horas e trinta 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 l ida na 

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