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ATA da Reunião Ordinária – dia 01/06/22

As 19h10, do dia 01 de junho de 2022, estiveram presentes na Casa dos Conselhos,

os  conselheiros  do  Comdef  –  biênio  2021/2023  para  reunião  ordinária: Ademir

Barbosa,  Márcio  Domingues,  Inez  Machado  de  Lima,  Letícia  Françoso,  Eduardo

Azzini,  Elisangela  da  Silva  Oliveira,  Vitor  Pires  Vencovsky,  Saymon  L.  De  Jesus

Ferreira,  Rebecca  P.  Padulla,  Cesar  Nascimento  dos  Santos,  Erika  C.  Santiago,

Vanessa S. Sturion, Mirella C. Cappeletti. Justificaram ausência: Maria Luiza Correia

e André L. Rosenbach. A coordenadora Elisangela inicia a reunião questionando aos

presentes sobre ata da reunião do mês de abril e sobre o registro feito no mês de

maio, pois não houve quorum suficiente para reunião. Os presentes se manifestam

positivamente sobre isso, aprovando a ata e o registro feito. Iniciando, os temas de

pauta, recebe a palavra a conselheira Rebeca para falar sobre algumas dificuldades

que  os  usuários   da  instituição  que  trabalha  tem  enfrentado  com  o  sistema  de

transporte Elevar. Rebecca relata que o atendimento deve ser melhorado em relação

a  perícia  médica  que  atesta  a  necessidade  de  atendimento.  Também  cita  a

dificuldade  do  Elevar  em  atender  a  todos,  acreditando  ser  necessário  novos

investimentos no transporte convencional, tornando a frota ainda mais acessível para

que todos tenham acesso adequado. O conselheiro Ademir Barbosa cita que já existe

um novo projeto para o sistema Elevar, Elisangela sugere que seja feita nova reunião

com a  Secretaria  de  Transporte  da  cidade.  O  conselheiro  Vitor  diz  que  existem

reclamações gerias a respeito do transporte público frente as mudanças no período

de  pandemia,  porém  o  novo  período  pós  pandemia  trouxeram  reformulações  e

ampliações no número de linhas e horários dos ônibus. Vitor aproveita e solicita que

haja  um  diagnóstico  do  que  vem  ocorrendo  nas  instituições  de  atendimento  às

pessoas com deficiência visto que o contrato vigente com empresa de transporte

ainda não é definitivo. Assim, fica sugerido nesta pauta que se faça um mapeamento

dos trajetos, número de pessoas atendidas, formalização por oficio sobre informações

da  Semuttran  para  análise  dos  gráficos  disponíveis  no  site,  uma  pesquisa  com

população sobre o assunto Elevar e uma reunião para que seja explicado o que está

contemplado no edital em relação ao transporte público de pessoas com deficiência. 
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Finalizando, a conselheira Leticia sugere que tudo seja documentado, registrado pro

email para formalização destes pedidos. Como segundo item da pauta, tem a palavra

o  conselheiro  Marcio  que  fala  sobre  problemas  na  travessia  de  pessoas  com

deficiência  visual  na  avenida  Antonia  Pazinato  Sturion  no  trecho  sinalizado  por

semáforo sonoro.  Marcio  cita  falta  de respeito  com sinal  vermelho de motoristas.

Eduardo sugere que tenha continuidade das campanhas de conscientização já feitas

anteriormente com apoio da Polícia Militar e Semuttran. Letícia cita uma exemplo de

semáforos “gigantes" como existe na cidade de Itu no intuito de chamar a atenção

dos motoristas. Vitor sugere que sejam estudadas novas propostas e soluções para

serem apresentadas a secretaria, inclusive solicitando que seja enviado a Semuttran

um oficio para que se faça uma revisão do local  para observar  possibilidades de

adequações  e  melhorias.  Elisangela  faz  uso  da  palavra  para  lembrar  da

responsabilidade  que  é  ser  conselheiro  e  participativo  nas  reuniões  e  ações  do

COMDEF,  lembra  que  ser  representante  das  ideias  e  formulações  das  políticas

públicas  é  um papel  muito  importante  para  o  município  e  principalmente  para as

pessoas com deficiência. Leticia diz que sabe da situação de todos para exercer o

cargo de forma voluntária mas é fundamental a participação da sociedade civil para

que a causa ande da melhor forma possível. Elisangela neste momento passa tratar

da  formação  final  das  comissões  e  após  varias  tentativas  sem  sucesso  de

complemento das  comissões de forma voluntária,  todos concordam em alocar  as

pessoas na vagas que estavam sobrando. Assim, como uma ação da comissão de

políticas públicas, Elisangela pede que os membros desta comissão façam contatos

mais  diretos  com  instituições  para  que  registrem  candidatos  para  eleição

complementar que o conselho precisa realizar. A conselheira Erika tem a palavra para

tratar da pauta sobre a doença de Parkinson, ela pede que sejam feitas ações de

conscientização e maior divulgação dos aspectos que envolvem o Parkinson, sugere

movimentos e campanhas nas redes sociais. Elisangela diz que as ações na Saúde

sobre o tema são enviados prontos, ou seja a produção deste conteúdo deve vir da

associação para que seja distribuído pelas secretarias que podem ser parceiras na

ação. O conselheiro Cesar lembra que durante a semana de luta é possível colocar 
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palestras e mais informações sobre o tema, Ademir sugere parcerias com empresas

farmacêuticas e cita exemplo da associação dos ostomizados e se coloca disposição

para ajudar com ideias e possibilidades. Sem mais nada a tratar, Elisangela encerra

esta reunião e eu,  Eduardo Azzini,  encerro  o registro da ata para aprovação dos

conselheiros.

_______________________________                  ______________________________
               Elisângela da Silva Oliveira
                      Coordenadora

                             Eduardo Azzini
                        1ª Secretário
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