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ATA da Reunião Ordinária Remota – dia 03/02/2021

Aos três dias do mês de Fevereiro 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 treze minutos, que foi quando
tivemos quórum e iniciamos a reunião. Estiveram online: Os conselheiros: Wander Viana
Santos,  Elisângela  da  Silva  Oliveira,  Eduardo  de  Paula  Azzini,  Silvia  Helena  Rigoldi
Simões,  Clévis  Francisco  L.  Spada,  Thiago  Pereira  da  Silva,  César  do  Nascimento,
Andrea  Savino,  Pedro  Grella  e  Letícia  Françoso. Como  convidados  estiveram
presentes na reunião online: Ademir Barbosa, Graziela Tozzin, Beatriz Turetta, Larissa
Oliveira (representando a Casa dos Conselhos), Débora, Gilberto - Intérprete de LIBRAS
E ausências Justificadas: Maria Luiza Gomes Zolini. Wander inicia a reunião desejando
um bom ano a todos,  com a esperança de logo estarmos reunidos presencialmente.
Elisângela  pede  a  palavra  para  falar  sobre  o  informe  a  respeito  da  vacina  para  os
profissionais  da  saúde  que  não  fazem parte  da  rede  municipal  será  sábado  06  de
Fevereiro, no Shopping Piracicaba. Wander começa com a pauta de discussão sobre as
eleições  do  COMDEF,  disse  que  foi  discutido  na  última  reunião  do  conselho  sobre
realizar uma eleição virtual, por conta das restrições impostas pelos protocolos sanitários
devido a pandemia covid 19. Wander disse que foi feito uma minuta de edital de eleição
com os mesmos critérios contidos nos editais anteriores, acrescentando somente duas
vagas de titulares e dez vagas de suplentes, pois havia uma vaga a ser preenchida e
também  a  saída  do  conselheiro  Junior,  que  agradeceu  pela  oportunidade  mas  não
conseguirá se dedicar ao conselho por conta de outros compromissos. Wander disse que
enviou para secretária Euclidia,  a minuta da eleição,  informando que em vez de ser
realizada na casa dos conselhos como de costume, seria  realizada de forma virtual,
sendo disponibilizado um link para votação, que seguramente daria autonomia a todos
os  participantes  ampliando  assim  no  entendimento  de  Wander,  a  participação  dos
eleitores candidatos e delegados. Wander disse que Euclidia respondeu o seu ofício
dizendo que, segundo seu próprio entendimento, não deveria ser feita a eleição dessa
forma, disse que deveria ser adiada por conta da situação atual e que este formato de
eleição não amplia a participação no seu ponto de vista, acarretando assim uma visão
divergente. Euclidia deixou claro que não deseja interferir nas decisões dos conselhos e
que sua opinião é de apenas sugerir, não causando ingerência. Diante desse cenário,
Wander pediu a opinião dos conselheiros, disse que disponibilizaria a minuta enviada
para todos fazerem as devidas análises. Com os fatos abordados, Wander colocou que
as opções seriam, manter a eleição mesmo com o parecer desfavorável da secretária
Euclidia ou aguardar para uma data posterior.  Elisângela pontuou que a participação
adicional na eleição para inscrição é de pessoas com deficiência. Eduardo questionou se
essa eleição seria até o cumprimento do atual mandato, sendo confirmado pelo Wander
que seria apenas para reposição das vacâncias e que se tratava apenas do mandato
atual, Eduardo também questionou se os atuais conselheiros poderiam votar e Wander
disse que entende que se apenas o conselheiro for designado como delegado teria o
direito de voto e conselheiros com deficiência, também avaliou que não seria de bom
senso por se tratar de composição de vagas dar direito a voto aos conselheiros. Letícia
sugeriu colocar a casa dos conselhos a disposição para local de votação, a fim de dar
suporte a possíveis eleitores que necessitassem de votação presencial, garantindo assim
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acessibilidade  e  assistência  aos  que  não  possuem computador  e  celular.  Elisângela
disse que na reunião da mesa diretora, foi proposto a utilização da casa dos conselhos,
como  ponto  de  votação,  mas  com  a  suspensão  temporária  das  atividades  não  foi
possível se concretizar. Em caráter excepcional apenas para votação, foi proposto deixar
um  notebook  para  as  pessoas  que  não  possuem  acesso  a  internet,  devidamente
agendada com antecedência, se dirigir a casa dos conselhos para votar. Clévis e Wander
deixaram  claro  suas  posições  a  respeito  do  distanciamento  social  e  cuidados
principalmente com os grupos de risco, que preferem sempre seguir as recomendações
e  optar  pelas  reuniões  remotas.  Wander  comunicou  que  enviará  as  secretarias
municipais  e  poder  público,  ofício  pedindo  a  nomeação  de  seus  respectivos
representantes, pontuando a participação de cada um nas atividades do COMDEF. Silvia
perguntou qual o número de conselheiros e suplentes no COMDEF, Wander respondeu
que são 10 conselheiros da sociedade civil e 10 suplentes, também o mesmo número no
poder público, Wander também disse que na atual conjuntura, o COMDEF dispõe de 8
conselheiros titulares e nenhum suplente, disse que essa eleição complementar será
para preenchimento de 2 vagas de titulares e 10 vagas de suplentes. 
Elisângela pontuou que os representantes do poder público estão indicados, porém será
necessário o pedido de substituição pelo fato de não haver participação dos atuais pre-
sentes, fato reafirmado por Wander, que também lembrou que haverá uma confirmação
de conferência virtual no ano de 2021, está apenas aguardando a orientação do CONA-
DE, onde Letícia confirmou que os conselhos municipais terão esse compromisso no ca-
lendário do ano atual, com isso, a demanda será ainda maior por conta do número redu-
zido de conselheiros. Silvia sugeriu solicitar nomeações do poder público, a fim de preen-
cher as vacâncias e poupar trabalho da mesa diretora com a realização de nova eleição,
sugestão que foi acatada como opção na votação desta pauta da reunião. Clévis com-
partilhou que estão chegando ofícios ao poder público de outros conselhos, solicitando
confirmações das indicações atuais, bem como a de novas nomeações, segundo Clevis,
os secretários estão orientando para que se aguarde pois até o mês de março ocorrerão
mudanças e alterações de pessoas nos cargos. Relatados e discutidos todos esses fa-
tos, Elisângela colocou em votação para os conselheiros decidir se é a favor ou contrário
a eleição virtual e presencial na casa dos conselhos, para eleitores que não disponham
de acesso, conforme apresentado anteriormente, definido como sim a favor e não contra.
Por ordem de chamada, assim transcorreu a votação: Clevis- Sim, Elisângela- Sim, Edu-
ardo - Não, Silvia - Não, César- Sim, Andréa- Sim, Pedro- Sim, Thiago- Sim, Letícia- Sim,
Wander - Sim. Assim com o resultado de 8 “Sim" e 2 “Não”, ficou definido que será reali-
zada a eleição. A comissão de eleição ficou definida com os integrantes, Daniela, Elisân-
gela, Andréa e Clévis. O assunto seguinte da pauta foi sobre a sugestão de manutenção
da mesa diretora, que em virtude do atual cenário de pandemia e de falta de represen-
tantes para substituir os atuais, fica impossibilitado, pelo menos até novos integrantes
comporem o colegiado. Assim ficou definido pelos conselheiros presentes por unanimida-
de a manutenção da mesa diretora pelo ano de 2021, Wander coordenador, Elisângela
Vice coordenadora, César 1° secretário e Clévis 2° secretário. Eduardo questionou sobre
as cadeiras de representação do COMDEF, e Wander orientou aguardar as definições
dos poderes públicos, na próxima reunião será discutido. O assunto seguinte foi a home-
nagem ao Francisco Cerignoni, a conselheira Letícia disse que Chico estava desenvol-
vendo um plano municipal de acessibilidade, denominado “Lei Chico Pirata”, este plano
foi elaborado para ser analisado pelos conselheiros do COMDEF, Wander destacou a
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qualidade do projeto de Chico e enfatizou que nosso conselheiro tem poderes legais
para propositura de projetos de lei, e que se for necessário, buscará no executivo e legis-
lativo municipal, respaldo para dar continuidade ao projeto. Eduardo levantou a possibili-
dade de ser realizada uma ação popular, a fim de garantir a legitimidade do projeto ao
Chico, sem riscos de alterações ou mal aproveitamento de suas ideias por parte de inter -
mediários do poder público. Beatriz Turetta disse que solicitou uma reunião através do
grupo Libras Piracicaba no colégio Legislativo e propôs aos responsáveis a realização de
palestras voltadas as pessoas com deficiência, segundo Beatriz, o intuito dessa proposta
é garantir que o colégio seja inclusivo, assim como a câmara municipal e disse também
que o COMDEF receberá um comunicado oficial do legislativo para participação com su-
gestões e avaliações. Beatriz também mencionou que nos hospitais haverá acessibilida-
de em língua de sinais, disse que conversou com Adriana Brasil do hospital Ilumina, e
que será realizado nesse  hospital  semanalmente,  exames e  consultas médicas para
cada tipo de deficiência com o auxílio dos profissionais da língua de sinais. Com relação
às homenagens ao Chico, Wander relatou que em acordo com a mesa diretora, a melhor
data para ocorrer as diligências seria na semana da luta da pessoa com deficiência no
mês de Setembro, até lá, seria possível programar com as casas de leis e organizações
voltadas para o assunto, uma melhor alternativa para as honrarias. César mencionou
que pode ser solicitado ao departamento de comunicação da TV Câmara de Piracicaba
uma matéria com a história eco legado de Francisco Cerignoni. Sobre os informes, Wan-
der relembrou as cartas enviadas a todos os candidatos do executivo solicitando compro-
misso com as pautas ligadas ao conselheiro, disse que agora, enviará um ofício exigindo
resposta é que a secretaria Euclidia já está de acordo com a proposta. O desejo é que
seja criado um núcleo para os conselhos pelo poder executivo. Wander também chamou
atenção a respeito das ausências nas reuniões virtuais de alguns conselheiros e deixou
claro que avisou a conselheira Débora sobre as adequações necessárias, disse também
que orientou a Graziela para que esteja ciente que todos os participantes aderiram à reu-
nião online e que a ausência será considerada como falta acarretando penalidades pre-
vistas no regimento interno.  Não havendo mais questões, a reunião foi encerrada. Eu
César do Nascimento Santos, encerro a presente ata, que deverá ser lida e assinada pe-
los Conselheiros. 
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