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 ATA Reunião Ordinária Remota – dia 07/04/2021

Aos sete dias do mês de abril 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,  César  do  Nascimento  Santos,  Clévis

Francisco L. Spada, Letícia Françoso, Thiago Pereira,  Silvia Helena Rigoldi  Simões,

Daniele Geleilete Camolesi e Maria Luzia Inácio Corrêa.  Como convidados estavam

presentes: Dra. Érica Cruz, Dra. Giovana Novello, Larissa Oliveira (representando a

Casa dos Conselhos) e Gilberto (Interprete de Libras). Wander trouxe os informes e

disse que protocolou junto a secretaria da saúde o pedido de prioridade das vacinas

para as pessoas com deficiência,  foi  relatado que o município  tem autonomia para

criação de cronograma para  tratar  os  casos.  Silvia  informou sobre  a campanha de

conscientização da doença de PARKINSON que seria realizada entre os dias 23 a 29

de  abril.  Eduardo  relatou  que  as  instituições  de  atendimento  das  pessoas  com

deficiência  estão  sendo  fechadas  durante  a  pandemia  mesmo  sendo  considerados

como  prioritários,  disse  estar  preocupado  com  as  consequências  de  piora  nos

atendimentos dos usuários e disse que essas pessoas não podem ter o atendimento

interrompido,  alegou  que  o  poder  público  municipal  não  deixa  as  instituições

funcionarem. Letícia informou que está ocorrendo inúmeras mortes de deficientes por

decorrência da pandemia de Covid, destacou os cadeirantes que para se locomover

dependem do uso das mãos além do normal e tantas outras deficiências que também é

necessário ações específicas. Destacou a campanha vacina já. A reunião contou com a

presença da comissão da OAB para assuntos da pessoa com deficiência presidido pela

Dra. Érica Cruz e também Dra. Giovana Novello, integrante da comissão. Érica disse

que a OAB criou a comissão recentemente com o intuito  de garantir  direitos desse

público e querem trabalhar em conjunto com o COMDEF, associações e instituições de

atendimento  das  pessoas  com  deficiência,  afim  de  auxiliar  nas  dificuldades.  Dra.

Giovana também se disponibilizou no auxílio aos assuntos de interesse do COMDEF,

enfatizou que o trabalho dessa comissão da OAB será bastante informativo destacando

sempre os direitos das pessoas com deficiência e auxiliando as instituições conforme 

COMDEF - Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência
Rua Joaquim André, 895 – Bairro Paulista – Piracicaba – SP – CEP:13400-850
Telefones: (19) 34340461/ (19) 34347137 e-mail: comdef@piracicaba.sp.gov.br



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

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

surgirem as demandas. Todos os conselheiros presentes receberam com otimismo a

vinda e ajuda da comissão da OAB e parabenizou pela iniciativa.  Não havendo mais

questões, a reunião foi encerrada. Eu César do Nascimento Santos encerro esta ata

que deverá ser lida e aprovada pelos conselheiros. 
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