
 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

Aos vinte e nove  dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às dezesseis horas, o 
presidente do COMUD/Recife, conselheiro Paulo Fernando da Silva, fez a conferência do 
quorum para o início da centésima quadragésima primeira 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.  Esta sessão ocorreu no 
formato virtual e foi coordenada pelo Presidente do COMUD/Recife, com a seguinte pauta: 1. 
Verificação  de quorum mediante leitura, através da secretária Nadja Medeiros, dos 
conselheiros (as) presentes;  2.   Justificativas de ausência;  3.   Leitura da ata da sessão 
anterior e do IV Fórum de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência;  4.   Expedientes; 4.1 
– Enviados ;  4.2 – Recebidos;  5.   Informes Gerais;  6.   Eleição da Mesa Diretora do 
COMUD/Recife;  7.  Indicação de representante do COMUD/Recife para o CONED;   8.  
Encaminhamentos.   O coordenador inicia a sessão com a leitura da pauta, em seguida solicita 
que a senhora Nadja Medeiros, faça a leitura dos nomes dos conselheiros (as) presentes a 
reunião.  Após a leitura, o coordenador deu continuidade a pauta, passando para as 
justificativas de ausência, tendo justificado sua ausência os seguintes conselheiros:  Marcelo 
Pedrosa, Eduarda Carvalho, Keila Bezerra, Ana Lúcia e Ana Maria.  Ato contínuo, a senhora 
Nadja Medeiros fez  a leitura da ata da reunião anterior que  após lida e posta para aprovação, 
a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi passado para a leitura da ata do IV Fórum 
de eleição da representação da sociedade civil no COMUD/Recife, ocorrido nos dias três e 
cinco de março de dois mil e vinte um, pela senhora Nadja Medeiros, que após lida e posta em 
discussão, também foi aprovada por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta, 
foi feita e leitura dos expedientes recebidos e enviados,  através da  Senhora  Nadja Medeiros.  
Seguindo para os informes, prestaram seus informes os seguintes conselheiros:  Arenilda 
Duque, Paulina Maria, Paulo Fernando, Thereza Antunes, Isaac Machado, Flávio Nascimento, 
Ledja Cibelle, João Helder, Adilza Gomes, Suzana Azevedo e Maria do Carmo. A conselheira 
Maria Thereza Antunes parabeniza os novos conselheiros e agradece a gestão do conselheiro 
Paulo Fernando, em seguida ressalta que o tema da vacinação contra a Covid-19 tem 
preocupado muito o segmento das pessoas com síndrome de Down e que inclusive, está 
sendo chamada de T21, devido a Trissomia do par 21. Enfatiza que as pessoas com síndrome 
de Down possuem um risco maior de hospitalização e de morte, por isso a Federação 
Brasileira da Síndrome Down está com uma campanha para priorizar a vacinação desse 
público, com a Rasteg uma dose de respeito, com a finalidade de chamar a atenção dos 
gestores municipais e estaduais para priorizar a vacinação desse público, tendo como base Lei 
Brasileira de Inclusão. Ressalta que a esfera Federal informou que o calendário de vacinação é 
decidido pelos prefeitos e governadores e que, a mesma é sabedora que quatro cidades já 
iniciaram a vacinação, porém, o Prefeito João Campos informou que a Prefeitura segue o 
Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.  Por fim, a conselheira Maria Thereza 
Antunes enfatiza que é preciso lutarmos pelos nossos direitos e aproveitando o ensejo, a  
mesma enviará um link de um documento reivindicatório para que cada conselheiro (a) assine 
e aproveita para convidar a todos (as) para uma live em prol ao Dia Nacional da Síndrome de 
Down, no dia 31 de março, às 09 às 12 horas, sendo necessário fazer a inscrição. A conselheira 
Arenilda Duque informa que no dia 12 de março foi fundado, a nível estadual, o Movimento 



de Mulheres com Deficiência de Pernambuco. O conselheiro Flávio Nascimento sugere que 
seja feito um debate sobre o impacto da pandemia na vida da Pessoa com Deficiência. O 
conselheiro Isaac Machado informa que o conselho Municipal de Saúde do Recife, através de 
uma de suas comissões, estará alterando o Regimento Interno para acrescentar uma vaga 
para representação da Pessoa com Deficiência e que, assim, o segmento terá voz 
e voto, no referido conselho. O conselheiro João Helder fala sobre os pontos de vacinação, 
ressaltando que os surdos continuam sem comunicação, tanto nos locais de vacinação quanto 
nos atendimentos por aplicativos. O conselheiro Isaac Machado informa que o aplicativo 
Atende em Casa tem um espaço acessível.  O conselheiro Paulo Fernando sugere que seja 
verificada essa informação e que seja pensada uma estratégia para atender aos surdos no 
local de vacinação. A conselheira Ledja Cibelle fala sobre as entregas de cestas básicas para 
pessoas com deficiência, uma vez que tem muitas que não participam de nenhuma entidade, 
solicitando que o conselheiro Paulo Fernando traga mais informações. O conselheiro Paulo 
Fernando diz que as entidades é um ponto de referência, assim como os CRAS, que também 
poderão fazer a entrega das cestas básicas para pessoas com deficiência e que, caso algumas 
pessoas com deficiência tenha dificuldade, pode entrar em contato com a Gerência da Pessoa 
com Deficiência. A conselheira Suzana Mesquita informa que no dia 02 de abril é 
comemorado o Dia Nacional da Pessoa com Autismo, solicitando que os conselheiros 
divulguem em suas redes sociais.  Passando para o sexto ponto de pauta, o coordenador da 
sessão solicita a indicação ou auto indicação de conselheiros (as) titulares, que deverão 
concorrer a presidência do COMUD/Recife, ressaltando que essa próxima gestão a vice-
presidência será ocupada pela representação governamental, respeitando a alternância na 
função, de acordo com o que dispõe a art. 32 do regimento interno do COMUD/Recife, sendo 
indicado o nome do conselheiro Paulo Fernando da Silva. Em relação a representação da 
sociedade civil para a função de presidente, foi indicado o nome da conselheira Ledja Cibelle, 
sendo então aclamada como a nova representante da mesa diretora do COMUD/Recif. Assim, 
a mesa mesa diretora fica formada da seguinte maneira: Conselheira Ledja Cibelle na função 
de presidente e o conselheiro Paulo Fernando da Silva na função de vice-presidente. Dando 
continuidade a pauta, foi passado para a escolha do representante do COMUD/Recife, para 
ser encaminhado ao CONED/PE, com as indicações dos seguintes conselheiros (as): José Diniz, 
Tiago Saúde e Ledja Cibelle que agradeceu a indicação e retirou seu nome em prol do 
conselheiro José Diniz.  Posto em votação, o conselheiro José Diniz obteve quatorze votos e o 
conselheiro Tiago Saúde cinco votos, sendo o conselheiro José Diniz  
escolhido para representar o COMUD/Recife no CONED/PE.  Ato contínuo, foi passado para os 
encaminhamentos, sendo aprovada a data da próxima reunião do COMUD/Recife, para o dia 
26 de abril e que as reuniões  deverão ocorrer ordinariamente nas últimas segundas-feiras de 
cada mês. Não havendo mais nada a tratar, o conselheiro Paulo Fernando, dá por encerrados 
os trabalhos às dezoito horas e vinte 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 pelo coordenador da presente sessão. 
 

 

Nadja Medeiros                                          Paulo Fernando da Silva  
Secretária "ad hoc"                                      Presidente da Sessão                 
 


