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 ATA Reunião Ordinária Remota – dia 04/08/2021

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniram-se remotamente

através de reunião online, via aplicativo Meet, em primeira convocação às dezenove

horas. Os conselheiros: Wander Viana Santos, Elisângela da Silva Oliveira, César do

Nascimento Santos,  André Luiz  Rosembach,  Clévis  Spada,  Sueli  Aparecida Gobbo

Araújo,  Maria  Luiza  Gomes  Zolini,  Mirella  Caroline  Cappelletti,  Daniele  Geleilete

Camolesi, Ademir Barbosa, Márcio Domingues, Andréa Aparecida Gazzafi Savino, Inez

Machado  de Lima,  Eduardo  de  Paula  Azzini,  Laís  Parolli  e  Silva  Helena  Rigoldi

Simões.  Ouvinte: Larissa  Oliveira  (representando  a  Casa  dos  Conselhos).

Justificaram ausência:  Leticia  Françoso,  Mauro  Pereira  Viana  Neto,  Maria  Luzia

Inácio Corrêa e Renata Aparecida Rosa. Wander,  coordenador do COMDEF inicia a

reunião, colocando a ata da reunião anterior em aprovação.  O conselheiro Eduardo

Azzini fez duas observações, solicitando correção:  a primeira tratava da passagem

elevada, em frente a entidade Avistar, cuja obra, segundo Eduardo, já foi realizada; a

outra é a respeito da travessia ainda não ser possível, devido ao pouco “tempo atual”

para  a  passagem.  Silvia  também  fez  algumas  observações  sobre  problemas  de

concordâncias verbais que também serão corrigidas.  Sendo assim, a ata da última

reunião  foi  aprovada  por  todos  os  conselheiros presentes.  Na  sequência,  Wander

informou  sobre  as  resoluções  das  comissões  e  orientou  que  os  integrantes se

reunissem de forma virtual para discutir os planos de ações até o final do ano. Wander

a indicação de um integrante responsável pela gestão da comissão.  Ainda enfatizou

que o grupo de eventos precisa, com mais urgência, se reunir para o cumprimento do

cronograma a respeito  da “Semana de luta  da  pessoa  com deficiência”, que  será

realizada no dia 21 de setembro. Nos anos anteriores, houve palestras, caminhadas e

eventos  relacionados  a  inclusão  da  pessoa com deficiência. No ano passado, por

conta da pandemia, o COMDEF fez “Lives", e reuniões “online”, para comemorar a

data. Outro evento, em 3 de dezembro, também a ser comemorado, é “Dia da pessoa

com deficiência”, com ações tradicionalmente planejadas. Na comissão de fiscalização,

Wander também orientou que fosse realizado um encontro para discutir as demandas
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relacionadas a área. Disse que, na esquina da avenida Presidente Kenedy próximo ao

Engenho, a comissão de moradores do bairro denunciou a presença de “manilhas" em

disposições inadequadas, segundo as primeiras informações. A conselheira Danielle

se  dispôs a ir até  o  local fotografar a área.  A comissão  de  legislação,  continuou

Wander, precisava realizar o regimento do COMDEF até o final do mandato vigente,

afim de  se atualizá-lo.  Sobre  a  comissão  de  políticas  públicas,  Wander  relatou  a

necessidade da criação de demandas e a realização de visitas às entidades, para que

o COMDEF se aproximasse da realidade e criasse parcerias, auxiliando no

desenvolvimento e crescimento das políticas. Silvia perguntou se o COMDEF possuía

a  relação  de  todas  as  entidades  existentes  na  área de sua atuação e Wander

confirmou a posse de dados de todas as entidades, mas ainda se faz necessária maior

aproximação e estreitamento de relação dessa comissão,  bem como a identificação

de outras instituições. Wander informou que o conselheiro Pedro Grella solicitou seu

desligamento do Conselho, por motivos pessoais, o qual foi devidamente acatado. A

conselheira Inez informou ao COMDEF a sua participação em uma reunião na Clínica

de Olhos, na Rua Alferes José Caetano 1453, no dia 18 de agosto, às 14 horas, com o

Coordenador Atílio Lafratta a enfermeira do CESM (Centro Especializado em Saúde da

Mulher) Marcela Buoro, afim de discutir os tratamentos realizados pela clínica e seus

resultados nos tratamentos. Os Conselheiros Elisângela e Márcio disponibilizaram-se a

participar da reunião também. Wander relatou que, na “7º Conferência Municipal”, a ser

realizada até o final de outubro, estavam inscritos Wander,  César,  Clévis,  Eduardo,

Leticia e Danielle. A conferência municipal que será realizada até o final de outubro,

estão inscritos Wander, César, Elisângela, Clévis, Eduardo, Letícia e Danielle.  A

Conferência Municipal será virtual e todo seu cronograma já está previamente definido.

Sobre os informes Wander relatou que recebeu  há alguns dias um ofício do Doutor

Promotor Catani, com uma cópia de um ofício do secretário da SEMUTTRAN Caixeta.

O Promotor perguntou a SEMUTTRAN, que possui-a um processo administrativo com

numeração, que como abrangia a política para pessoa com deficiência, se o COMDEF

estava  participando  da  elaboração  do  processo  de  licitação  do  ELEVAR.  Wander

informou que, como Coordenador do Conselho não participara da elaboração e isso

era  de grande preocupação. Após esse fato o órgão executivo foi questionado e

Wander acreditava que o  COMDEF será notificado para discutir sobre o ELEVAR.
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Eduardo  ainda  disse  que  esteve  com  o  conselheiro  Mauro,  que  trabalha  na

SEMUTTRAN,  há  alguns  dias,  para  tratar  dos  semáforos  sonoros  em frente à

AVISTAR  e informou que foram realizadas as adequações. Eduardo fez um outro

teste com um de seus alunos  e o tempo de travessia estava com 8 segundos  e,

antes eram 25 segundos, o que piorou a situação. Em contato com Mauro novamente,

Eduardo disse que passou a demanda e que,  segundo Mauro  a SEMUTTRAN

realizaria  os ajustes.  Eduardo informou  que  estaria  monitorando  a situação.  Não

havendo mais assuntos a serem tratados, eu César do Nascimento Santos, encerrro

esta ata que deverá ser lida, aprovada e assinada pelos conselheiros do COMDEF.
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