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

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 07/12/2022

As 19h28, do dia 07 de dezembro de 2022, estiveram presentes na Casa dos

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

Ademir  Barbosa, Elisangela  da  Silva  Oliveira,  Janaina  N.  Ribeiro.  Os  convidados

Joelma C. Calderan e Gilberto da Silva Junior, Justificaram ausência, Leticia Françoso,

Eduardo  Azzini,  Wander  Viana  Santos  e  Lucia  Helena  Silveira A  coordenadora

Elisangela  inicia  a  reunião dando boas vindas aos presentes,  informa  que  não  há

quórum para deliberações e aprovação da ata da reunião do dia 09/11/2022, Joelma

expôs o fato da pouca segurança em frente a APAE, pois não esta sendo respeitado o

semáforo e a lombada e ficou de encaminhar um e-mail para o COMDEF para que seja

encaminhado um ofício para a SEMUTTRAN para análise e providências. Elisangela

relatou sobre a homenagem feita no dia 05/12/2022 ao sr, Francico o Chico Pirata, que

aconteceu na Camara Municipal de Piracicaba, analisa como sendo muito tarde  por

volta  das  21:30  devido  aos  procedimentos  da  Câmara  e  conclui  como  sendo

“emocionante, maravilhosa”, sr. Ademir enfatizou dizendo que Wander e Leticia foram

muito felizes em suas falas. 

Sobre uma análise anual, sr. Ademir disse que a Semana Municipal foi positiva, que o

Conselho  foi  bastante  atuante  e  não  mediu  esforços  para  que  a  semana pudesse

acontecer e deixar sua marca no COMDEF, que ao longo de 2023 o Conselho poderia

frequentar  as  associações  e  os  representantes  serem  convidados  a  participar  das

reuniões ordinárias,  Em sua fala Elisangela relata que a semana e a homenagem teve

o protagonismo de pessoas deficientes e que frequentar as associações é uma das

atividades que deve ser realizada pela comissão de políticas publicas, as comissões

tem autonomia para assim fazer.

Sr. Ademir disse que ficou aguardando o documento do  Eduardo para ir até o CREA.

Elisangela traz um parecer sobre as duas últimas denuncias feita ao Conselho, o caso

da Mariana e o caso do Nildo e que nos dois casos foi constatado que não há maus

tratos  e  sim uma deficiência  social,  familia  em vulnerabilidade,  no  caso do Nildo  o

Conselho irá fazer um relatório e encaminhar para o Ministério Público. Joelma expõe

que o pós pandemia trouxe mais dificuldades para as pessoas portadoras de deficiência

devido  ao  tempo em que  ficaram parados,  não há  politicas  públicas  que atenda a
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demanda  e  conclui  que  as  residências  terapeuticas  e  residências  inclusivas  não

atendem alguns casos. 

 Sem mais o que tratar a coordenadora Elisangela encerra a reunião e eu, Elisete Santos

encerro o registro da ata para aprovação dos conselheiros.

_______________________________                  ______________________________
               Elisângela da Silva Oliveira
                      Coordenadora

                             Elisete Santos
                        Secretária Casa dos 
Conselhos
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