
 

 

 

ATA DO IV FÓRUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO RECIFE  

Nos dias 03 e 05 de março, do ano de  dois mil e vinte e um, de forma online,  através do 
Google  Meet, devido a pandemia do Coronavírus, foi realizado o IV Fórum de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife, para o preenchimento  das  vinte e oito vagas, 
para titulares e suplentes,  da sociedade civil,  que comporão a gestão dois mil e vinte e um a 

dois mil e vinte e três do COMUD/Recife, conforme edital de convocação e regulamento 
eleitoral. O referido Fórum foi realizado por cada área de representatividade,  com a  seguinte 

programação: Dia 03/03 - Manhã:  10 às 11 horas: Processo eleitoral com os usuários da área 
da deficiência visual;  11 às 12h30: Processo eleitoral com os usuários da área da deficiência 

física.  Dia 03/03 - Tarde: 15 às 16 horas: Processo eleitoral com os profissionais 
especializados;  16 ás 17h30: Processo eleitoral com as entidades que atuam na área de 
Direitos Humanos. Dia 05/03 - Manhã:  10 às 11h30: Processo eleitoral com os usuários da 
área da deficiência intelectual.  05/03 - Tarde:  14h30 às 16 horas: Processo eleitoral com os 
usuários da área da deficiência auditiva.  O IV Fórum de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Recife foi coordenado pela comissão eleitoral, formada por Paulo Fernando,  
conselheiro da área governamental e presidente do COMUD/Recife, Arenilda Duque, 

conselheira representante da área governamental e João Rocha, representante da OAB/PE. 
Também contou com o acompanhamento do Promotor de Justiça Westei Conde, como 

representante do Ministério Público de Pernambuco.  O processo de votação deu-se através 
do whatsapp, onde cada eleitor teve direito a dois votos, que foram encaminhados para a 

secretária executiva do COMUD/Recife, Nadja Medeiros e a mesma enviava para o grupo, no 
whatsapp, da  comissão eleitoral. Antes do início de cada processo eleitoral, fez uso da palavra 

o Promotor Westei Conde, ressaltando a importância do momento e da participação social, 
através dos conselhos, para a garantia da criação de políticas públicas voltadas para o 

segmento. Também fizeram uso da palavra os membros da comissão eleitoral, desejando uma 
boa eleição para todos (as).  Ato contínuo,  foi dado início ao processo eleitoral, iniciando com 

os candidatos da área da deficiência visual, que decidiram  realizar o processo eleitoral por 
consenso. Os eleitores/candidatos (a) foram os  seguintes: Bruna Alves Machado da Silva,  

Lenilson Vitório da Silva,  Ricardo José Siqueira Laurindo e Roderick Gomes Pereira Júnior e 

como eleitora Sônia Pereira da Silva.  Foram eleito (a) como  titulares:  Bruna Alves Machado 
da Silva e Ricardo José Siqueira Laurindo e como suplentes: Lenilson Vitório da Silva e 

Roderick Gomes Pereira Júnior. Durante o processo de discussão a comissão eleitoral e o 
representante do Ministério Público se ausentaram e após 10 minutos retornaram a sala 

online. Após a divulgação dos resultados, através da secretária executiva do COMUD/Recife, 
cada membro da comissão eleitoral e do Ministério Público parabenizaram os eleitos e deu 

por encerrado o primeiro processo eleitoral, iniciando, imediatamente, o processo eleitoral 
com os representantes da área da deficiência física, que tiveram os (as) seguintes 

eleitores/candidatos (as):  Charleno Bastos de Vasconcelos, Isaac Machado de Oliveira, Ledja 
Cibelle Albuquerque Dantas, Patrícia Marilyn dos Santos Gomes, Thiago Dantas Saúde e 

Wilton Antônio Batista de Oliveira e como eleitores:  Emídio Fernando Costa de Oliveira,  Lilian 
Fernanda Ferreira de Moura,  Maria Alberta A. M. Cespedes e Toni de França. Após a 



contagem dos votos, foi divulgado o resultado, através da secretária executiva do 
COMUD/Recife Nadja Medeiros,  onde  ficaram como Titulares: Ledja Cibelle Albuquerque 

Dantas, com 6 votos e Thiago Dantas Saúde, com 5 votos e suplentes: Isaac Machado de 
Oliveira, com 3 votos e Charleno Bastos de Vasconcelos com 2 votos. Após a divulgação dos 
resultados, cada membro da comissão eleitoral e do Ministério Público parabenizaram os 
eleitos e foi dado por  encerrado  o processo eleitoral com a área da deficiência física.  Ainda 
no dia 03 de março, às 15 horas e doze minutos foi dado início ao processo eleitoral com as 
candidatas da área de profissionais especializados, a saber: Georgina Marques da Silva,  Maria 
do Carmo de Oliveira,  Sônia Maria da Silva e Suzana Azevedo Machado de Mesquita, que 
assim como a área da deficiência visual, também optaram pelo voto por consenso. Durante a 
discussão, a comissão eleitoral e o representante do Ministério Público também se retiram e, 
após 10 minutos, retornaram. Em seguida foi divulgado o resultado pela secretária executiva 
do COMUD/Recife, Nadja Medeiros, ficando como titulares:  Maria do Carmo de Oliveira,  
Georgina Marques da Silva e Sônia Maria da Silva e como suplente Suzana Azevedo Machado 
de Mesquita. Após a divulgação dos resultados, cada membro da comissão eleitoral e do 
Ministério Público parabenizaram as eleitas e encerrou o processo eleitoral com a área dos 
profissionais especializados.  Ressaltando que ficaram em abertos 02 (duas) vagas a serem 
preenchidas posteriormente da forma que a próxima gestão do COMUD/Recife definir. Ato 
contínuo,  foi iniciado o processo eleitoral com as Entidades que atuam com a temática de 

Direitos Humanos, sendo as seguintes eleitoras/candidatas: Associação Beneficente dos Cegos 
do Recife  - ASSOBECER,   Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down - 

ASPAD,  Associação Pernambucana de Cegos - APEC,   Centro de Integração Empresa Escola de 
Pernambuco - CIEE,  Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Pernambuco - FCD  e  
Instituto Arthur Vinícius - IAV. O processo eleitoral também se deu por consenso, onde, a 
comissão eleitoral e o representante do Ministério público se retiram e retornaram após 10 
minutos.  O Resultado, foi divulgado pela Secretária Executiva do COMUD/Recife,  Nadja 
Medeiros e ficou da seguinte maneira: Titulares: Associação Pernambucana de Cegos - APEC, 
Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down - ASPAD e a Fraternidade 
Cristã de Pessoas com Deficiência de Pernambuco - FCD. Suplentes: Associação Beneficente 
dos Cegos do Recife  - ASSOBECER, Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - 
CIEE e o Instituto Arthur Vinícius - IAV. Após a divulgação dos resultados, cada membro da 

comissão eleitoral e do Ministério Público parabenizaram as entidades eleitas e deram por 
encerrados  os processos eleitorais do dia  03 de março. Dando continuidade ao IV Fórum de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no  dia 05 de março, pela manhã, às 

10h15min, foi iniciado o processo eleitoral com a área da deficiência intelectual.  A  comissão 
eleitoral justifica a ausência do Promotor Westei Conde e diz que devido compromisso 

pessoal, o mesmo não pôde participar mas, se dispôs  a ingressar na sala a qualquer 
momento,  caso houvesse algum imprevisto e necessitasse da intervenção dele. Foram 

inscritos os (a) seguintes eleitores/candidatos (a): Alexandre Ferreira da Silva,  Felipe 
Leonardo Ferreira de Oliveira,  José Vitor Barros do Nascimento, Paulina Maria Cardoso Meira 

e Ronaldo Heleno do Nascimento.  Após a votação através do envio por whatsapp,  o  
resultado foi divulgado pela secretária executiva do COMUD/Recife Nadja Medeiros, onde 
ficaram como titulares: Alexandre Ferreira da Silva, com 3 votos, e Paulina Maria Cardoso 
Meira, com 02 votos e suplentes:  Felipe Leonardo Ferreira de Oliveira, com 02 votos  e 
Ronaldo Heleno do Nascimento, também com 02 votos,   como ponto de desempate, foi 
usado o critério de quem tem a idade maior. Divulgado os resultados, a comissão eleitoral 

parabeniza os eleitos e encerra o processo eleitoral da parte da manhã. Também no dia 



05/03, às 16h15min, inicia-se o processo eleitoral com a área da deficiência auditiva, que além 
da comissão eleitoral e da secretária executiva do COMUD/Recife, também contou com o 

apoio da técnica da Gerência da Pessoa com Deficiência do Recife e intérprete de Libras, 
Rafaela Nunes. Após a comissão eleitoral justificar sobre a ausência do promotor de justiça 
Westei Conde, por está em uma audiência, embora ciente e a disposição para ingressar na 
sala virtual, caso aconteça algum imprevisto que necessite da sua presença.  Após a 
explanação da comissão eleitoral  sobre o processo de votação, foi divulgado os nomes dos 
eleitores/candidatos, sendo:   Ana Lúcia Pereira da Silva,  Edvirgens Priscilla Sabino Lima, João 
Helder Pereira Pontes e Kilma Marques Coutinho e como eleitores:  Alice Estefany Ferreira de 
Lima,  Izabelle Katyane Gomes da Silva, Tayane Angela da Silva e Wellison de Paula C. da Silva. 
Em seguida, inicia-se a votação. Após a votação, a secretária executiva do COMUD/Recife,  
Nadja Medeiros, divulga o resultado sendo eleito (a) como titulares: João Helder Pereira 
Pontes, com 6 votos e Edvirgens Priscilla Sabino Lima, com 4 votos e como suplentes: Ana 
Lúcia Pereira da Silva, com 2 votos  e Kilma Marques Coutinho, também com 2 votos.  Por fim, 
a comissão eleitoral parabeniza os eleitos (as) e dá por encerrado o IV Fórum de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife. 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 e aprovada, será assinada pela comissão eleitoral. 
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Recife, 05 de março de 2021. 

 


