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

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA da Reunião Ordinária Remota – dia 09/03/22

Aos nove dias do mês de março de dois  mil  e vinte e dois,  reuniram-se online,  via

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

Barbosa, César do Nascimento Santos, Érika Camozzi Santiago, Janaina Nascimento

Ribeiro Gonçalves, Márcio Domingues, Inez Machado de Lima, Letícia Françoso, Rebeca

Paschoal  Padulla,  Eduardo  Azzini,  Clévis  Francisco  L.  Spada,  Elisangela  da  Silva

Oliveira,  Vitor  Pires  Vencovsky,  Maria  Luzia  Inacio  Correia,  Vanessa  Cristina  Souto

Sturion,  Mirella  Caroline  Cappelletti.  Ouvintes:  Gilberto  Sampaio  (Interprete  Libras),

Wander  Viana.  O  coordenador  Wander  inicia  a  reunião  se  apresentando  aos

conselheiros e assim também todos se apresentaram. Wander informou que as reuniões

do COMDEF são realizadas sempre na primeira quarta-feira de todo o mês as 19 horas e

com  o  novo  decreto  municipal  a  partir  dos  próximos  meses  poderá  ser  realizada

presencialmente. Wander disse que o grupo de wattsapp dos conselheiros do COMDEF

possui  regras  de  uso  devendo  ser  utilizado  apenas  para  assuntos  relacionados  ao

conselho e sempre dentro  das diretrizes.  Wander  informou aos novos membros que

existem  comissões  de  trabalho  internos  que  foram  criados  para  proporcionar  maior

qualidade  no  desenvolvimento  das  atividades  são  elas:  Fiscalização,  Eventos  e

Legislação.  Wander  também  informou  que  por  ter  cargo  público  de  chefia  houve

impedimento de continuar como integrante do conselho e por isso estará se desligando

do COMDEF e sendo assim não fará mais parte do quadro de membros. Com isso ficam

sendo  integrantes  nove  conselheiros  eleitos.  Na  sequência  houve  a  votação  para

composição  da  mesa  diretora  e  pela  regra  a  paridade  é  sempre  poder  público  e

sociedade civil, como houve um candidato para cada cargo, os mesmos foram eleitos por

aclamação  dos  conselheiros  presentes,  ficando  sua  composição  da  seguinte  forma:

Coordenadora: Elisângela da Silva Oliveira. (Poder Público); Vice-Coordenadora Letícia

Françoso (Sociedade Civil); 1°Secretário Eduardo Azzini. (Poder Público) e 2°Secretária.

Inez Machado de Lima (Sociedade Civil). Elisângela agradeceu a todos pela eleição e

enalteceu todo o trabalho desenvolvido por Wander durante sua jornada assim como a 
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mesa  diretora  anterior  pela  contribuição.  Wander  avaliou  de  forma  positiva  todo  o

trabalho  realizado  a  frente  do  COMDEF  e  lamentou  ser  impedido  de  continuar

participando como conselheiro devido ao entendimento do poder público. Eduardo disse

que  essa  decisão  tomada  se  dá  no  âmbito  legal  e  interpretativo,  Wander  analisou

também como de forma equivocada. Eduardo disse que é necessário e importante rever

os estatutos e regimentos do conselho para maior aprimoramento colocando a pessoa

com deficiência  como  prioridade  para  impedir  que  fatos  como  esse  aconteçam e  o

fortalecimento do conselho é fundamental nesse momento, Letícia concordou com as

propostas.  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 

_______________________________                  ______________________________
                    Wander Viana Santos
                      Coordenador

                     César do Nascimento Santos
                        1ª Secretário
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