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 ATA Reunião Ordinária Remota Mesa Diretora– dia 26/01/2021 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, reuniram-se através de
reunião agendada remotamente – online, via aplicativo zoom, em primeira convocação
às dezenove horas. Aguardamos até as dezenove horas e dez minutos, e tivemos os
quatro conselheiros da mesa diretora, garantindo assim quórum suficiente para reunião.
Estiveram online: Os conselheiros: Wander Viana Santos, Elisângela da Silva Oliveira e
Clévis Francisco L. Spada. Ausências justificadas: César do Nascimento Santos. Clévis
mencionou  sobre  o  envio  dos  ofícios  para  secretarias  que  não  estão  funcionando,
sugerindo para ser enviada para todos, mas Wander alertou sobre o risco de integrantes
ativos no COMDEF serem destituídos. Elisângela sugeriu enviar carta as secretárias,
detalhando as ações dos conselheiros efetivos e suplentes, bem como a participação de
cada conselheiro. Wander e Clévis concordaram com a proposta. Sobre a mesa diretora,
Clévis propôs a manutenção, aguardando a eleição para ser realizada, ficou definido que
este assunto será pauta para próxima reunião ordinária do COMDEF a ser realizada em
03/02/2021. Clévis avaliou positivamente as reuniões online comparadas as presenciais,
onde no seu entendimento  é mais produtiva.  No tocante a  realização da eleição do
COMDEF,  Elisângela  sugeriu  que  no  momento  da  inscrição,  o  candidato  opte  pela
votação online ou presencial. Elisângela se prontificou a estar presente representando o
poder  público  desde  que  tenha  a  ajuda  necessária  para  coleta  do  voto  presencial,
também sugeriu a transmissão online da eleição, sendo assim uma proposta de eleição
híbrida. Wander alertou sobre o risco de reuniões e eleições presidenciais por conta da
pandemia de COVID, embora grande parte dos conselheiros estarem desenvolvendo
normalmente suas atividades, Wander prefere manter o isolamento social como forma de
prevenção. Wander anunciou a saída do conselheiro Junior, que alegou problemas de
trabalho impedirem sua permanência. Clévis informou que permanecerá no COMDEF,
depois de acerto com sua secretária. Wander alertou sobre as mudanças da nova gestão
executiva  do  município,  e  defendeu  aguardar  todos  os  trâmites  para  comunicar  as
secretarias.  Será levado na pauta da próxima reunião a proposta de homenagem ao
saudoso conselheiro Francisco Nuncio Cerignoni, ser realizada no mês de setembro, na
semana de luta da pessoa com deficiência.  Sem nenhum assunto mais abordado ou
discutido, eu secretário César do Nascimento Santos, encerro esta Ata, que deve ser lida
e aprovada pela mesa diretora. 
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