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

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA da Reunião Ordinária Remota – dia 13/04/22

As 19h10,  do  dia  13  de abril  de  2022,  reuniram-se  de  modo virtual,  pelo  aplicativo

Google Meet, os conselheiros do Comdef – biênio 2021/2023, Ademir Barbosa, César do

Nascimento  Santos,  Érika  Camozzi  Santiago,  Márcio  Domingues,  Inez  Machado  de

Lima, Letícia Françoso, Rebeca Paschoal Padulla, Eduardo Azzini, Elisangela da Silva

Oliveira,  Vitor  Pires  Vencovsky,  Vanessa  Cristina  Souto  Sturion,  Mirella  Caroline

Cappelletti. Como ouvinte, Larissa Oliveira. A coordenadora Elisangela abriu a reunião

explicando que este será o último encontro virtual e que as próximas reuniões serão

presenciais na casa dos conselhos. Agradece a participação de todos e o empenho dos

conselheiros durante os encontros online no período de pandemia. Como segundo item

de pauta, abre-se a palavra para considerações e possíveis correções na Ata da reunião

anterior, a coordenadora Elisangela sugere que deve ser complementada com alguns

detalhes sobre a eleição da mesa diretora, inserindo no texto que a eleição da mesa só

teve  um  candidato  para  cada  cargo  e  assim  foram  eleitos  por  aclamação  dos

conselheiros  presentes.  Como  primeiro  item da  ordem do  dia,  o  primeiro  secretário

Eduardo fala sobre os procedimentos e condutas durante as reuniões presenciais, cita

que será enviado a todos documentos que versam sobre regras e formato das reuniões e

também  do  grupo  do  Comdef  no  aplicativo  Whatsapp.  A conselheira  Inez  Machado

acredita  que  não  deva  deixar  de  escrever  mensagens  de  felicitações  em  datas  de

aniversário e também que gostaria de manter mensagens em áudio. A coordenadora

Elisangela  lembra  que  é  sempre  importante  manter  o  bom  senso  para  um  melhor

andamento do grupo no aplicativo direcionando para conteúdos pertinentes ao conselho

e também reforça a importância de não haver mensagens de áudio para que as pessoas

com deficiência auditiva possam ter acesso garantido. No segundo item, a conselheira

Rebeca apresenta ao conselho sua participação no Fórum Permanente de Gestão e

Planejamento  Territorial,  mencionando  como  o  grupo  de  trabalho  do  fórum  estava

composto, como se deram as discussões em torno do plano para território nos próximos

anos  em  relação  a  combate  a  enchentes,  mudanças  climáticas  e  sustentabilidade.

Rebeca, contribuiu no fórum levantando questões sobre a acessibilidade e inclusão de 
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pessoas  com  deficiência,  lembrando  que  a  construção  de  calçadas  precisam  ser

acessíveis para pessoas cegas que utilizam bengala e também para pessoas em cadeira

de rodas. Outra questão importante que Rebeca traz ao conselho é a importância do

conselho estar presente na audiência pública do assunto tratado, inclusive ela mesmo se

coloca a disposição para continuar participando. O primeiro secretário Eduardo solicita

inversão  de  item  de  pauta  para  já  tratar  sobre  o  calendário  2022  devido  a

questionamento  sobre  isso  neste  momento  da  reunião.  Concedida  a  mudança,  fica

decidido a continuidade das reuniões em todas as primeiras quatro feiras de cada mês,

como já era o procedimento do conselho antes da pandemia, salvo as que coincidirem

com feriados. Fica então decidido as datas do ano de 2022 para as reuniões ordinárias

(será  enviado  documento  com  cronograma  organizado  pelo  aplicativo).  Seguem

explicações  sobre  as  comissões  permanentes  e  temporárias  do  Comdef,  são

apresentadas de forma geral  quais  são,  como funcionam e quais  responsabilidades.

Fica  decidido  que  os  conselheiros  presentes  a  esta  reunião  já  podem  escolher  as

comissões que desejam fazer parte, assim temos, Comissão Políticas Públicas: Vanessa

Souto, Rebeca Padulla, Inez Machado, Cesar Nascimento. Comissão de Fiscalização:

Ademir  Barbosa,  Victor  P.  Vencovsky,  Eduardo Azzini,  Mirela  Capeletti.  Comissão de

Eventos: Elisangela Olievira. Comissão de Legislação: Leticia Françoso, Erika Camozzi,

Marcio Domingues. As comissões ainda serão preenchidas com os demais conselheiros

respeitando  a  paridade entre  poder  público  e  sociedade  civil.  Também será  enviado

documento oficial que trata deste assunto para todos os conselheiros. A coordenadora

Elisangela fala sobre comissão temporária para Eleição das vagas remanescentes do

conselho e que a formação desta comissão necessariamente precisa ser composta por

integrantes do poder público. Assim, se forma esta comissão com os representantes do

poder público presentes: Victor Pires, Vanessa Souto, Mirella Capelletti e Eduardo Azzini.

Como informes finais, Elisângela relata reunião acontecida no dia anterior na câmara de

vereadores solicitada pelo mandato coletivo para avaliar o projeto de lei  que altera a

formação  do  Comcult.  A  coordenadora  sugere  que  todos  os  conselheiros  leiam  a

proposta legislativa e também a lei que está em vigor. Ela se prontifica a enviar link dos

arquivos para apreciação de todos, lembrando que há necessidade de manifestação por 
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parte do conselho. A conselheira Leticia comunica que está concorrendo uma vaga no

conselho estadual da pessoa com deficiência e pede votos aos que se cadastraram para

a eleição. Conselheiro Eduardo informa que não houve entrada de nenhum projeto para

o chamamento público voltado ao esporte paralímpico e que a Selam está estudando

novos caminhos. Leticia questiona se houve publicidade desse chamamento pois não

recebeu informações sobre isso. Eduardo e Elisângela confirmam que foi divulgado em

diversos veículos de informação e redes sociais da prefeitura e da própria secretaria.

Não havendo mais assuntos a tratar, a coordenadora Elisângela encerra a reunião. 
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