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ATA da Reunião Ordinária Remota – dia 01/12/2021 

 

No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se online, via 

aplicativo Meet, em primeira convocação, às dezenove horas, os Conselheiros: 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, Sueli Aparecida Gobbo Araújo, Maria Luiza Gomes Zolini, 

André Luiz Rosembach e Mirella Caroline Cappelletti. Ouvintes: Larissa Oliveira 

(representando a Casa dos Conselhos), Eduardo de Paula Azzini. Justificaram Ausência: 

Wander Viana Santos e Maria Luzia Inácio Corrêa. Elisângela iniciou, informando que se 

tratava da última reunião ordinária do atual período de dois anos do Conselho vigente. 

Agradeceu a todos os Conselheiros pelo trabalho ao longo do mandato, bem como ao 

coordenador Wander pelo desempenho obtido no período. Clévis e César, integrantes da 

mesa diretora, também agradeceram a todo o Conselho e relataram os desafios e 

aprendizados vividos durante a jornada. Elisângela colocou a ata da última reunião em 

votação e, em seguida, o Conselho a aprovou por unanimidade. Elisângela disse, ainda, 

que estariam abertas as inscrições dos candidatos ao Conselho do COMDEF, para a 

eleição a ser realizada no dia 15 de Dezembro, das 09h às 11h, no salão do armazém da 

Estação da Paulista. Como até aquele momento, somente as entidades Sindban e Avistar 

fizeram as inscrições, ela lembrou que a data limite para se candidatar seria até o dia 10 

de Dezembro. A Conselheira Silvia alegou que, por problemas de saúde e de 

compromissos já assumidos com a associação de PARKINSON, não continuaria como 

membro do Conselho, mas gostaria de participar como ouvinte. Elisângela continuou, 

informando que o coordenador Wander conseguirá, junto ao vereador Gilmar Rotta, uma 

suspensão de fala na tribuna da Câmara de Vereadores de Piracicaba, para um discurso 

sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a ser comemorado no dia 03 de 

Dezembro. Wander teria o direito à fala, a partir das 19 horas do dia 02 de Dezembro. 

Elisângela também informou que Eduardo participaria, na sexta-feira, dia 03 de Dezembro, 

de uma roda de conversa às 14 horas, via zoom, promovida pelo vereador André Bandeira, 

com transmissão pelas redes sociais  
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da Câmara de Piracicaba. Também na sexta- feira e sábado, na AVISTAR, aconteceriam  

eventos para visitantes com feira de artesanato, venda de salgados e bazar para angariar 

fundos à Instituição. Segundo os Conselheiros Inez e Márcio, seria, ainda, apresentado 

um vídeo institucional. O Conselheiro Clévis disse que, dia 07 de Dezembro, ocorreria uma 

palestra no SESC, voltada para profissionais de Educação Física, ligados ao paradesporto. 

A Conselheira Letícia fez um relato sobre a Conferência Estadual da Pessoa com 

Deficiência, informado que foram reunidos online mais de 100 participantes que definiram 

as propostas de forma bastante produtiva. Disse que enviaria as propostas aprovadas para 

todos os conselheiros pelo grupo de whatsapp. Elisângela fez suas considerações sobre 

a Conferência Estadual em que, na sua opinião, ocorreram algumas situações não muito 

boas, como o chat de interação que estava fechado para participantes online. Letícia disse 

que houve restrição de participação, o que gerou protestos de alguns membros para que 

todas as pessoas pudessem ter as mesmas condições, como surdos e mudos, por 

exemplo. Elisângela também acrescentou que as propostas enviadas pelo chat estavam 

sendo ignoradas e que um convidado de Minas Gerais interrompeu os andamentos  para 

dizer que na programação ele falaria sobre o tópico antes das propostas serem discutidas. 

Letícia relatou que todas as considerações eram bem-vindas para melhor aperfeiçoar as 

próximas realizações. O Conselheiro Ademir disse que, no último dia 23, fundou a 

Associação Paulista dos Ostomizados e Incontinentes, da qual é vice-presidente. Não 

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

encerrei essa ata que deverá ser lida e aprovada pelos Conselheiros. 


