
 

 

ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMUD/Recife 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às dezesseis horas e dez 
minutos,  a presidente do COMUD/Recife, conselheira Ledja Cibelle Albuquerque Dantas, fez a 
conferência do quorum para o início da centésima quadragésima segunda 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 pela Presidente do COMUD/Recife, com 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 – Enviados; 4.2 – 
Recebidos;  5.  Informes Gerais; 6.  A Pessoa com Deficiência no Período da Pandemia e os 
Benefícios Assistenciais; 7.  Preenchimento das vacâncias da área de Profissionais 
Especializados; 8.  Formação das comissões do COMUD/Recife; 9.  Encaminhamentos. A 
coordenadora inicia a sessão, ressaltando que é sua primeira reunião, como presidente, e 
solicita o apoio e a compreensão de todos (as), em seguida faz a leitura da pauta, passando a 
palavra para que a senhora Nadja Medeiros, faça a leitura dos nomes dos conselheiros (as)  
presentes a reunião.  Prosseguindo, a coordenadora passa para as justificativas de ausência, 
tendo justificado sua ausência os seguintes conselheiros:  Marcelo Pedrosa, Eduarda Carvalho, 
Adilza Gomes, Susana Mesquita, Sônia Maria e Sondja Beirão.  Ato contínuo, foi passada para 
a leitura da ata da centésima quadragésima primeira reunião ordinária, através da técnica da 
Gerência da Pessoa com Deficiência, Rafaela Nunes, que após lida e posta em discussão, a 
conselheira Maria Thereza Antunes solicitada a inclusão do seu nome completo, feita  a 
devida alteração, a ata 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:  
Paulina Maria, que diz que conseguiu resolver as questões relacionadas a carteira 
intermunicipal e solicita agilidade na vacinação, Maria Thereza que diz que mais de vinte 
entidades participaram da carreta sobre a vacinação e que foi um sucesso, ressaltando que 
houveram doações de cestas básicas, diz  também, que houve uma reunião com a Secretaria 
de Saúde do Estado, sobre a vacinação para todas as pessoas com deficiência, onde foi 
informado que o estado segue as orientações do Ministério da Saúde, Charleno Bastos 
informa que falou com um responsável do Grande Recife e um Defensor Público Estadual 
sobre a brevidade na confecção do cartão Livre Acesso, onde será possível a realização, e se 
dispões para ajudar, diz que no distrito sanitário 2, está sendo criado um grupo para 
vacinação das pessoas com deficiência, e também se dispõe para ajudar. Isaac Machado 
informa que houve eleição para o  Conselho Estadual de Saúde, onde o mesmo foi eleito, pelo 
Sara Vida e a conselheira Maria Thereza pela ASPAD, Paulo Fernando, informa que a gerencia 
da pessoa com deficiência iniciou uma turma do curso básico de Libras no hospital do Idoso,  
diz que esteve em uma audiência no Ministério Público no dia 23/04 e parabeniza os 
conselheiros (as) Bruna Alves e João Helder pela participação e colocações.  Diz também que 
no dia 24 de abril foi celebrado o Dia Nacional da  Libras e aproveita para parabenizar a 
comunidade surda, diz ainda  que o conselho participou de uma reunião com a secretaria de 
comunicação do Recife, onde a mesma estará criando um grupo de trabalho com foco na 



acessibilidade comunicacional, onde a gerencia da pessoa com deficiência e conselho também 
participarão.  Informa ainda que no dia 12/05, a gerencia da pessoa com deficiência  estará 
realizando uma formação com profissionais dos CRAS e CREAS sobre as Políticas Publicas para 
Pessoas com Deficiência no Recife e que no  dia 19/05, a gerencia  realizará uma reunião com 
as entidades de pessoas com deficiência do Recife para a apresentação da Gerencia da Pessoa 
com Deficiência e do COMUD/Recife, por fim, diz que de 24 a 28 de maio acontecerá a 
Semana do Bebê, onde a gerencia da pessoa com deficiência,  em parceria com Gerencia da 
Criança e do Adolescente e a Secretaria de Saúde estará realizando dois webinários com a 
temática voltada para as crianças com deficiência. José Roberto informa que A ASSOBECER, se 
reuniu, juntamente com algumas pessoas e o secretário de cultura do Recife, para falar sobre 
a acessibilidade na cultura e que tem um grupo  formado por algumas entidades de pessoas 
com deficiência que estão se reunindo  para fortalecer a cultura no Recife.  A visitante Fabíola 
Maciel fala da sua satisfação em participar da reunião e diz que está como Chefe de Divisão da 
da Gerencia da Pessoa com Deficiência, aproveitando para colocar-se a disposição de cada 
conselheiro (a).  Dando prosseguimento a pauta, foi passada a palavra para a senhora Ângela 
Oliveira, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, 
Juventude e Política sobre Drogas, da secretaria executiva de Assistência Social, que após se 
apresentar, agradeceu o convite e iniciou sua apresentação de Power Point, enfatizando que 
enquanto política pública de direito, a Assistência Social é organizada por meio do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos no 
enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. 
Destacando que O SUAS tem um modelo de gestão participativa. Que articula os esforços e os 
recursos dos três níveis de governo e que a Assistência Social, é um direito de todo cidadão 
que dela necessitar. Em seguida, fala da organização do SUAS, enfatizando que está dividido 
por nível de Proteção, sendo ele dividido da seguinte maneira:  Proteção Social Básica, 
destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, 
serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. E Proteção 
Social Especial,  destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e 
que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, negligência, maus-tratos, 
abuso sexual, uso de drogas, entre outros. Também conhecido como  Média Complexidade e 
Alta Complexidade. Diz que na Proteção básica estão incluídos os CRAS que oferecem o 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral À Família – PAIF, o Serviço de  convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, os Benefícios Eventuais, o Cadastro Único para Programas 
Sociais CADÚNICO, o Vem Livre Acesso e o Programa primeira Infância no SUAS. Enfatiza que 
existem quatorze CRAS, localizados nas seis RPA´S do Recife. E que o Governo Federal apenas 
libera verba para dez CRAS e os outros quatro são mantidos com verba municipal.  Finalizada 
a apresentação, a coordenadora da sessão, conselheira Ledja Cibelle agradece a senhora 
Ângela pela explanação e passa para as perguntas, o conselheiro Paulo Fernando pergunta se 
a entrega de Leites são de leites especiais e sobre o recadastramento do Benefício de 
Prestação Continuada - BPC, a senhora Ângela responde que são leites comuns e que as  
fórmulas especiais, são de responsabilidade do estado. Diz que os leites são entregues para 
mães que não tem possibilidade de amamentar ou quando a família vive em uma 
vulnerabilidade extrema. Quanto ao recadastramento, que desde 29 de março, foram 
suspensos novamente, por mais cento e vinte dias. Passando a palavra para o visitante Lilton 
Bispo, o mesmo fala da dificuldade da concessão do BPC, uma vez que a avaliação é feita, a 
partir da família e não da pessoa com deficiência, e pergunta se tem alguma forma de  
mobilização que solicite a alteração da legislação, para que essa avaliação seja feita a partir da 



pessoa com deficiência. A conselheira Maria Thereza pergunta se a assistência social tem 
algum banco dados de pessoas com deficiência que são cadastradas no BPC, a senhora Ângela 
diz que esses dados são de responsabilidade do INSS, porém que ela pode verificar se 
consegue e assim, repassa para o Conselho. Quanto a fala do  visitante Lilton Bispo, ela diz 
que compreende as colocações dele e que o BPC está previsto na Constituição Federal, sendo 
operacionalizado pelo INSS e que a Assistência Social não tem competência de possibilitar a 
concessão. Que por está inserido na Constituição, a possibilidade de alteração das regras 
torna-se difícil.   Passando para o conselheiro Flávio Nascimento, o mesmo pergunta se os 
CRAS fazem a distribuição da Solução Glicerinada 12%. A senhora Ângela sugere  que  mesmo 
entre em contato com a secretaria de saúde, uma vez que o CRAS não disponibiliza e que deve 
ser concedido pela Secretaria de Saúde do Estado, aproveita e pergunta se ele tem algum 
conhecimento se o município já fez a distribuição em algum momento, o conselheiro Flávio 
Nascimento responde que anteriormente o município fazia a distribuição, mas que faz um 
tempo, foi suspenso. Em seguida, a coordenadora Ledja Cibelle agradece a senhora Ângela e 
passa a palavra para o conselheiro e vice presidente do COMUD/Recife, Paulo Fernando, para 
que o mesmo continue coordenando a reunião, o mesmo passa para o ponto de pauta 
referente a vacância da área de profissional especializado, e apresenta a proposta da mesa 
diretora, que é para que as vacâncias sejam preenchidas através de indicação do pleno, 
enfatizando que, já existem duas pessoas interessada, sendo uma ex conselheira, da gestão 
passada,  representante da APABB e uma profissional do CERVAC. Passando para votação do 
pleno, a proposta foi aprovada. Ato contínuo foi passado para a composição das comissões, 
onde a secretária executiva Nadja Medeiros fez a leitura das atribuições de cada comissão, e 
os (as) conselheiros (as) foram se inscrevendo, de acordo com a sua identificação. Ficando as 
comissões formadas pelos seguintes conselheiros (as): Comissão de Orçamento e 
Planejamento: Arenilda Duque e Charleno Bastos; Comissão de Controle e Acompanhamentos 
de Políticas Públicas, Bruna Alves, Leandra Cristina, Charleno Bastos, Roderick Gomes, José 
Diniz, José Roberto, Maria do Carmo  e Mikaelly Ellen; Comissão de Legislação e Normas, Hemi 
Monique, Claudia Maciel, Osmar Valença, Leandra Cristina, Georgina Marques, Flávio 
Nascimento e Charleno  Bastos; Comissão de Articulação e Comunicação, Paulina Maria, 
Felipe Nascimento, Charleno Bastos, Maria Thereza, Arenilda Duque, Alexandre Ferreira e 
Ronaldo Heleno. Após a formação das comissões foi definido que, devido a pandemia do 
coronavírus,  as reuniões serão online e que o calendário das reuniões ficará da seguinte 
maneira: Comissão de Orçamento e Planejamento, todas as segundas, segunda-feira de cada 
mês, às 10 horas. Comissão de Controle e Acompanhamentos de Políticas Públicas, todas as 
terceira segunda-feira de cada mês, às 14 horas. Comissão de Legislação e Normas, todas as 
primeiras quartas-feiras de cada mês, às 15 horas e a Comissão de Articulação e Comunicação,  
todas as primeiras terças-feiras de cada mês, às 14 horas.  Após a formação das comissões, foi 
passado para os encaminhamentos, sendo: enviar convites para as senhoras Fátima da APABB 
e Michele do CERVAC, para preenchimento da vacância; A próxima reunião será no dia 31 de 
maio, às 14 horas, onde, além dos pontos fixos de pauta, também terá: Apresentação do 
Plano Municipal de Assistência Social. Não havendo mais nada a tratar, o conselheiro Paulo 
Fernando e a coordenadora Ledja Cibelle, dão 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 em conformidade, será por mim assinada, bem como pelos coordenadores 
da presente sessão. 
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