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ATA da Reunião Ordinária – 09.11.2022 

As 19h15, do dia 09 de novembro de 2022, estiveram presentes na Casa dos 

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

Ademir Barbosa, Eduardo Azzini, Elisangela da Silva Oliveira, Saymon L. De Jesus 

Ferreira, Rebecca P. Padulla, Cesar Nascimento dos Santos, Mirella C. Cappeletti,  

Leticia Françoso, Inez Machado de Lima, Wander Viana Santos. Justificaram ausência: 

Erika C. Santiago, Janaina Nascimento Ribeiro, Marcio Domingues. Como ouvintes, 

estiveram a secretária do conselho Elisete, Lais Oliveira Moraes, Jéssica da Silva 

Santos, Caroline Ap. Cândido Firmino, todas da Faculdade Anhanguera, Manuela 

Roeda Luiz e José Salvador Teodoro da Silva. A coordenadora Elisangela inicia a 

reunião dando boas vindas a nova secretária do Comdef, Elisete Santos. Abre a palavra 

aos conselheiros para correções e aprovação da ata do mês anterior, não havendo 

nada a acrescentar fica aprovada. Como primeira ordem do dia, o conselheiro Wander 

Viana Santos recebe a palavra e inicia sua fala com uma demanda ao conselho sobre a 

lei que obriga o cinema da cidade a realizar uma sessão inclusiva com algumas 

características para maior acessibilidade de pessoas com deficiência. Sugere que seja 

encaminhado ao cinema um oficio para entender se estas sessões já estão 

acontecendo, como estão sendo feitas estas sessões e quais procedimentos o cinema 

tem realizado para cumprir a lei. Wander também sugere uma reunião da comissão de 

políticas públicas em conjunto com a mesa diretora na camara municipal no intuito de 

promover maior participação do conselho na formalização das leis referentes às 

pessoas com deficiência. E aproveitando essa pauta, Wander indica a necessidade de 

reformulação da lei que rege e regulamenta o Comdef, sugerindo redigir uma minuta  

direcionada ao poder executivo para que possamos melhorar o regimento e as 

diretrizes deste conselho. Houve uma inversão da ordem de pauta abrindo a palavra 

para a conselheira Letícia que explica sobre mudanças no local que atendem pessoas 

no processo de aposentadoria, apresentou algumas falhas de acessibilidade e algumas 

dificuldades para às pessoas com deficiência. Assim, fica decidido que a comissão de 

fiscalização deve fazer uma visita e criar um relatório de acessibilidade e ainda, verificar 
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os critérios do edital que modificou o local. Eduardo explica sobre evento de skate que 

acontece na cidade de Piracicaba, explica que a Selam está apoiando e que uma das  

categorias é o “paraskate”, sugere que seja enviadas as entidades o card do evento 

para que todos tenham conhecimento. Elisangela retoma a palavra para falar sobre 

andamento de caso que envolva uma mulher com deficiência, elenca algumas 

realizações do conselho neste caso como: agendamento de consulta médica, 

atendimento em conjunto como Smads, com Ministério público e Defensoria. Elisangela 

relembra que a comissão de políticas públicas deve seguir com o planejamento de 

agendar visitas nas entidades para estreitar os laços com o conselho. Confirma para o 

dia 05 de dezembro próximo uma fala na tribuna da camara de vereadores dos 

conselheiros Wander e Letícia como parte da homenagem ao Chico Pirata, aproveita 

para lembrar que a comissão de eventos tem que fazer alguns preparativos para este 

dia. A conselheira Rebeca traz a pauta dificuldade de alguns atendidos no CRP com o 

sistema Elevar, o conselheiro Ademir diz que conversou com a secretária da Semuttran 

para marcar uma reunião com este conselho. Ademir informa que esteve em uma 

agência da Caixa que não apresentava atendimento preferencial e que ouviu dizer que 

este caixa seria retirado. Letícia disse que pode fazer esta fiscalização por ser agência 

bancária. Ademir sugeriu que a Comissão de Fiscalização faça contato com o CREA 

para ajudar nas obras públicas com maior acessibilidade, o Conselheiro Saymon 

sugere chamar alguém da Sec. Obras para falar sobre o assunto, entender o processo 

de aprovação, zoneamento e quais questões de acessibilidade são considerada para 

as aprovações. O Sr. José Salvador, que estava como ouvinte nesta reunião também 

mencionou dificuldades com o Elevar, diz que a mudança de empresa dificultou o 

acesso ao sistema e pede renovação do pedido para conseguir transporte para as 

reuniões deste conselho. Como informes temos: reunião da mesa diretora com a 

secretária da Smads agendada para dia 21 deste mês, ainda não houve retorno da 

OAB para uma maior aproximação, reforça a necessidade de atividade das comissões 

para o ano seguinte, solicita aos conselheiros que ajudem na divulgação do conselho 

via redes sociais, informe sobre parceira com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e 
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SELAM para possíveis cursos de esportes paralímpicos a ser assinada ainda no mês 

de novembro.  

Sem mais o que tratar a coordenador Elisangela encerra a reunião e eu, Eduardo 

Azzini, encerro o registro da ata para aprovação dos conselheiros. 

_____________________ 
 Elisângela Oliveira  

    Coordenadora  

_____________________ 

 Eduardo Azzini  
   1º Secretário 
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