
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E
 DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

 ATA Reunião Ordinária Remota – dia 03/03/2021 

Aos três dias do mês de Março de dois mil e vinte e um, reuniram-se através de reunião
agendada  remotamente  –  online,  via  aplicativo  zoom,  em  primeira  convocação  às
dezenove horas. Estiveram online: Os conselheiros: Wander Viana Santos, Elisângela da
Silva Oliveira, Eduardo de Paula Azzini, Andréa Savino, Silvia Helena Rigoldi Simões,
Clévis Francisco L. Spada e Letícia Françoso. Como convidados estiveram presentes
na reunião online: Ademir Barbosa, Inez Machado, Larissa Oliveira  (representando a
Casa dos Conselhos). Não houve quórum mínimo para deliberações. Wander sugere que
a reunião siga com os informes e inicia falando sobre a publicação via Facebook da
comissão da pessoa com deficiência da OAB( Ordem dos advogados do Brasil), a notícia
foi avaliada como positiva por Wander que disse ter sido procurado pelos respectivos
representantes e recebeu pedido de estreitamento das relações para elaboração das
diversas  atividades  desenvolvidas  pelo  COMDEF,  bem  como  auxílio  no  tocante  às
questões  administrativas  jurídicas  que  o  conselho  tenha  durante  seu funcionamento.
Wander  fez  o  convite  para  que  na  próxima  reunião  os  representantes  da  comissão
participem. Sobre as eleições do COMDEF, Elisângela disse que foi publicou no diário
oficial com todas as informações relevantes do pleito, datas, horários, pontos de votação
e  apuração.  Os  conselheiros  Andréia  e  Clévis  integrantes  da  comissão  de  eleição
concordaram com a lisura do processo. O participante Ademir Barbosa questionou sobre
a sua candidatura e ficou de enviar e-mail ao COMDEF esclarecendo sobre sua atual
condição para análise de sua elegibilidade. Wander expôs a proposta de elaboração de
vídeos  informativos  sobre  direitos  da  pessoa  com  deficiência  nas  redes  sociais  do
COMDEF e ressaltou a participação do conselho da OAB no desenvolvimento desse
projeto, ideia é elaborar vídeos de linguagem compreensiva e assuntos de interesse da
sociedade para fomentar  a  propagação dos direitos e deveres desse público.  Letícia
tentou  atualizar  as  informações  do  Conselho  Estadual  mas  não  conseguiu  devido  a
problema de conexão, ficou de repassar diretamente assim que possível. Não havendo
mais questões, a reunião foi encerrada. Eu César do Nascimento Santos encerro esta
atá que deverá ser lida e aprovada pelos conselheiros.
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