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

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA da Reunião Ordinária Remota – dia 03/11/2021

Aos três dias do mês de novembro de dois mil  e vinte e um, reuniram-se online, via

aplicativo Meet, em primeira convocação às dezenove horas, os Conselheiros: Wander

Viana Santos, Ademir Barbosa, César do Nascimento Santos, Letícia Françoso, Márcio

Domingues, Silvia Helena Rigoldi Simões, Inez Machado de Lima, Andrea Ap. Gazaffi

Savino,  Clévis  Spada,  Elisângela  da  Silva  Oliveira,  Maria  Luzia  Inácio  Corrêa,  Sueli

Aparecida  Gobbo  Araújo,  Maria  Luiza  Gomes  Zolini,  Mirella  Caroline  Cappelletti.

Ouvintes:  Larissa Oliveira (representando a Casa dos Conselhos), Eduardo de Paula

Azzini.  Justificou ausência: Andre Luiz Rosembach. O Coordenador Wander iniciou a

reunião, colocando para aprovação a ata do último encontro, que foi aprovada por todos

os Conselheiros. Wander disse que protocolaria na Prefeitura as propostas municipais

elaboradas  no  seminário,  realizado  pelo  COMDEF,  e  que  procuraria  agendar  uma

reunião com o prefeito Luciano Almeida, mas alegou encontrar dificuldades de acesso a

ele, por isso acreditava que seria atendido por um de seus secretários, Wander também

informou  sobre  a  eleição  do  COMDEF,  a  ser  realizada  no  mês  de  Dezembro,

possivelmente com votação presencial.  De qualquer forma, seria necessário eleger a

comissão a ser integrada somente por representantes do Poder Público. O Conselheiro

Clévis relatou que houve recentemente a eleição presencial na Secretaria de Esporte,

cujo resultado, de forma geral, foi bastante positivo. Wander também disse que outras

eleições de conselhos ocorreram nos últimos dias, também bem avaliadas. Ressaltou a

necessidade  de  a  comissão  de  organização  ser  composta  por  número  ímpar  de

participantes para haver maioria em possível votação de demandas a serem tratadas.

Ficou a ser definido o local e a data da eleição; a princípio, os Conselheiros sugeriram

realizar o pleito no Salão da Estação da Paulista, entre os dias 10 e 20 de Dezembro, no

período da manhã, das 9h às 11h. Ficaram definidos os Conselheiros Elisângela, Clévis

e Mirella, como integrantes da Comissão de Eleição do COMDEF. Nos próximos dias,

esse grupo teria a incumbência de elaborar o edital e de divulgá-lo, dentro dos trâmites

estabelecidos  pela  legislação  vigente.  Serão  eleitos  10  conselheiros  titulares  e  10

suplentes. Wander informou, ainda, que o COMDEF realizaria uma ação no dia 03 de

Dezembro, em comemoração ao Dia da Pessoa com Deficiência e sugeriu fazer o uso da

tribuna, na Câmara dos Vereadores, no dia 02 de Dezembro, em solicitação ao vereador 
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Gilmar Rotta. Clévis disse que seria interessante a comissão de eventos elaborar um

vídeo com o pronunciamento do coordenador Wander e, complementarmente, analisar a

possibilidade de incluir outras atividades presenciais. Wander propôs também comunicar

o  responsável  pela  Rádio  Educativa  para  um  pedido  de  entrevista  no  espaço  da

programação. Além dessas ações, os Conselheiros Elisângela, Silvia e Clévis fizeram

outras sugestões,  entre elas utilizar  as redes sociais,  programando várias postagens

durante o dia, como já aconteceu em outras edições anteriores. A Conselheira Letícia

informou sobre  o  “O Fórum de Capacitação de Conselheiros”,  também no  dia  3  de

Dezembro.  Wander  informou que  foi  contatado,  via  telefone,  pelo  Dr.  Catani,  que  o

informou que o Ministério Público do Trabalho de São Paulo está realizando vistorias em

todas  as  lojas  Havan,  para  verificação  das  condições  de  acessibilidade  nas

dependências do local. Eduardo e Wander visitaram a loja Havan de Piracicaba-SP, onde

constataram  irregularidades  em pisos  táteis  e  outros  problemas  pontuais  que  serão

encaminhados ao solicitante Dr. Catani.  Wander também informou que realizará essa

fiscalização em outras lojas de grande porte da cidade, a fim de garantir acessibilidade a

toda população. Não havendo mais assuntos a serem tratados na reunião, eu, César do

Nascimento  Santos,  encerrei  esta  ata  que  deverá  ser  lida  e  aprovada  pelos

Conselheiros.
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