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 ATA Reunião Ordinária Remota – dia 12/05/2021 

Aos doze dias do mês de maio 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,  César  do  Nascimento  Santos,  Clévis  Francisco  L.  Spada,  Letícia
Françoso, Thiago Pereira, Daniele Geleilete Camolesi, Maria Luzia Inácio Corrêa, Ademir
Barbosa, Márcio Domingues, Andréa Savino, Inez Machado de Lima e Pedro Grelha.
Como convidados estavam presentes: Beatriz Turetta, Larissa Oliveira (representando
a Casa dos conselhos) e Gilberto Sampaio (Interprete de Libras). Justificou ausência:
por motivo de saúde Lais Parolli. Wander inicia a reunião desejando boas vindas aos
novos conselheiros eleitos Ademir Barbosa, Inez Machado de Lima e Márcio Domingues.
Wander também disse que fez nova convocação ao poder público solicitando em ofício a
permanência  dos  conselheiros  ativos  participantes  e  a  retirada  dos  que  não  estão
cumprindo  com  seu  ofício  conselheiro  do  COMDEF,  faltando  as  reuniões  e  não
atendendo  as  expectativas  do  conselho.  Wander  falou  da  adesão  ao  curso
profissionalizante de auxiliar  administrativo onde o COMDEF efetivamente criou essa
ação e 50 inscritos aderiram ao programa até a data desta reunião. Também foi  dito
sobre  o  curso  de  acolhimento  as  mulheres  com  deficiência  vítimas  de  violência
doméstica, uma ação da secretaria do estado da pessoa com deficiência que está sendo
divulgado  também nas  redes  sociais,  Letícia  explicou  com  funciona  o  programa  de
acolhimento denominado “Todas em Rede”, se trata do empoderamento da mulher, essa
ação tem o intuito de reunir o maior número possível de mulheres vítimas de violência e
mulheres que conhecem alguma vítima também podem participar, o site para inscrição é
www.todasemrede.com.br. Wander pediu a ajuda dos conselheiros no compartilhamento
e divulgação dos eventos realizados pelo COMDEF. Elisângela falou sobre o êxito da
eleição realizada em 05/05/2021 remotamente, onde além de sua participação teve a
presença de Andréa, Daniela e Clévis como comissão diretora responsável pela votação.
Todo o processo foi disponibilizado na plataforma digital Google, onde existia o edital da
eleição e seus inscritos. O formulário de votação ficou disponível apenas no dia e horário
da  votação,  garantindo  assim  maior  segurança  para  o  pleito,  também  através  da
plataforma, os votos foram inseridos com vinculação de CPF.  Após o encerramento da
votação,  aconteceu  a  apuração  dos  votos  onde  conforme  relatou  Elisângela,  foram
detectados problemas com acessos de pessoas inserindo 5 dados de CPF inexistentes,
onde conseguiu se identificar que não se tratavam de CPF cadastrados para votação,
sendo esses excluídos da contagem elegível  dos votos.  Além desse fato,  3 pessoas
elegíveis  a  votação  não  participaram,  contabilizando  assim  votos  brancos.  Após
apuração ficaram definidos os votos dessa maneira: Ademir Barbosa 15 votos, Márcio
Domingues 07 votos,  Laís Parolli  05 votos,  Inez Machado 04 votos,  Rafael  Callegari
Moreira 04 votos, Votos nulos 05 votos, Votos brancos 03 votos.Todos os conselheiros
presentes parabenizaram a comissão de eleição e a secretária Larissa pela competência
e  profissionalismo  que  trataram a  eleição  do  COMDEF.  Os  eleitos  Ademir  Barbosa,
Márcio Domingues e Inez Machado, agradeceram o COMDEF pela recepção e fizeram
votos de que farão um mandato produtivo contribuindo para o crescimento e garantia dos
direitos da pessoa com deficiência. Letícia informou sobre a reunião da “Sessão Azul", 
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voltadas para pessoas com autismo, se trata da adequação dos cinemas para atender a
acessibilidade desse público. A proposta também é estender para todas as pessoas com
deficiência e público geral  que deseja participar da experiência.  O projeto de lei  tem
como  objetivo  fazer  com  que  os  cinemas  da  cidade  se  adéquem  para  atender  as
diversas necessidades das pessoas com deficiência. O vereador André Bandeira, trouxe
a ideia  da  cidade de São Paulo  e com a participação em reunião dos conselheiros
Wander e Clévis, sugeriram a inclusão de pessoas com deficiência ou não, a fim de não
criar uma segregação e sim inclusão, atingindo assim o objetivo que buscamos. Letícia
também lembrou que existe a LBI (Lei Brasileira de Inclusão), que garante o direito da
pessoa com deficiência para esse e outros serviços.  Elisângela que também participou
da reunião percebeu que os familiares das pessoas com autismo aceitaram as novas
propostas de inclusão e entenderam a necessidade de propostas dessa natureza. Letícia
também informou que está ocorrendo uma dificuldade no conselho estadual  sobre a
conferência virtual, pois muitos municípios e pessoas não tem acesso e acessibilidade
para o uso das plataformas digitais. Letícia disse que fará uma reunião com a secretária
Célia Leão para alinhamento desses assuntos, pediu a Wander contatar os secretários
municipais para melhor assessoria desse evento. Não havendo mais assuntos tratados,
eu  César  do  Nascimento  Santos  encerro  esta  ata  que  deverá  ser  lida,  aprovada  e
assinada pelos conselheiros do COMDEF. 
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