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ATA da Reunião Ordinária – 05.09.2022

As  19h15,  do  dia  05  de  setembro  de  2022,  estiveram  presentes  na  Casa  dos

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

Ademir Barbosa, Janaína Nascimento, Márcio Domingues, Eduardo Azzini, Elisangela

da Silva Oliveira, Saymon L. De Jesus Ferreira, Rebecca P. Padulla, Leticia Françoso,

Erika  C.  Santiago,  Vitor  Pires  Vencosvsky,  Vanessa  C.  Souto,  Inez  Machado.

Justificaram ausência: Daniele Doswaldo. Como ouvinte, esteve presente a secretária

do conselho Manuela. A coordenadora Elisangela inicia a reunião apresentando a nova

conselheira que representa a Secretaria de Cultura,  Lucia Helena Silveira, e também

apresenta  o  interprete  de  Libras  Gilberto.  Feita  a  apresentação,  pede  que  os

conselheiros levantem questões pertinentes a ata da reunião anterior,  não havendo

correções fica aprovada. A seguir, Elisângela chama o primeiro item da pauta, evento

da secretaria estadual da pessoa com deficiência ocorrido em São Paulo. Elisangela

fala  sobre  o  convite  que  foi  feito  a  mesa  diretora  para  divulgação dos  programas,

projetos e conquistas do governo do Estado em relação a pessoa com deficiência. A

conselheira Letícia explica como foi o evento, fala dos programas e da apresentação

dos dados estaduais, do emprego apoiado, do programa que envolve mulheres com

deficiência, do esporte de alto rendimento, da acessibilidade nas cidades e também

comunicacional  citando  um  curso  de  Libras  online,  entre  outros  resultados.  A

conselheira Rebeca levanta uma dúvida sobre violência contra mulher, preocupação de

como essa informação chega a secretaria? Letícia responde que a própria delegacia já

faz essa comunicação.  A conselheira  Inez pergunta  como funciona a  política sobre

academias adaptadas, Letícia fala sobre o programa cidade acessível e o conselheiro

Eduardo também diz que Piracicaba já fez inscrição nesse programa. Letícia cita  a

chegada de um veículo adaptado para a secretaria de Saúde vindo destes programas

estaduais. Como segundo item da pauta, Elisangela fala sobre um caso de violência

contra uma mulher com deficiência. Análise do caso e recebimento da denúncia foi feita

por integrantes da mesa diretora. Uma advogada está acompanhando o caso e solicitou

uma reunião conjunta com o conselho. Assim, foi  determinado pelo MP acolhida da

mulher a uma instituição da cidade e ainda foi solicitado a interdição da mulher para fins

legais.  Rebeca que o CRP recebe muitos casos de violência e negligência.  Assim,

sugere  conversas  e  reuniões  para  alinhar  procedimentos  junto  ao  poder  judiciário.
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Como terceiro item da pauta inicia-se as tratativas finais para a semana de luta da

pessoa com deficiência.  Elisangela solicita maior envolvimento dos conselheiros, diz

que doações e outras formas de ajuda são bem vindas. Enumera os eventos pelas

datas a partir do dia 18 de setembro e que se estende até dia 23 de setembro com

evento de encerramento no prédio da secretaria de Educação. Cita as tentativas de

solicitação de café para os dias de eventos e também sobre os convidados que falarão

sobre os diversos temas propostos. Como informes finais, Letícia lembra que dia 16 de

setembro acontecerá um evento sobre educação inclusiva que será aberto ao público e

o link será disponibilizado no grupo do conselho nas redes sociais.  Também como

informe, a resposta da Semuttran sobre semáforo sonoro em avenida da cidade é que

estão fazendo os estudos e análises necessárias para adequar e melhorar o transito

naquela área. Sem mais o que tratar a coordenadora Elisangela encerra a 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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