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ATA DA 3a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE USUÁRIOS DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DO LEGISLATIVO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 

FEDERAL Nº 13.460/2017 E O ATO DA MESA Nº 14/2020 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um às 18h30, 
reuniram-se ordinariamente por videoconferência os me~mbros do Conselho de 
Usuários dos Serviços Públicos do Legislativo, em conformidade com a Lei 
Federal nº 13.460/2017 e o Ato da Mesa nº 14/2020, os senhores: Osmar 
Antonio Gaddo (Presidente), Celso Antônio Ruy (Vice-Presidente), e o membro 
Luiz Henrique Beraldo. Justificaram ausência Luana de Souza Soares, 
Rosilene Aparecida Luck e Luciene Soares de Oliveira. Participaram da reunião 
as servidoras Giane Tavares Gonçalves Boscolo (Chefe do Departamento de 
Registro, Arquivo, Documentos e Biblioteca), Priscila Pozzi Lopes (Ouvidora), a 
representante do Observatório Social do Brasil - Unidade Limeira, senhora 
Vera Lúcia Leitão Cavinato e o convidado André Luís Toledo, Analista de 
Sistemas, representando o Departamento de Tecnologia da Informação. 
Iniciada a reunião, foi nomeada a servidora Giane como secretária ad hoc dos 
trabalhos. Em seguida foi realizada a votação da Ata da reunião anterior, que 
foi aprovada por unanimidade. Passando ao segundo item da pauta a nova 
Ouvidora da Câmara Municipal, Priscila Pozzi Lopes apresentou-se para os 
conselheiros, abrangendo um pouco de sua trajetória junto ao legislativo, 
recebendo as boas-vindas à Ouvidoria por parte dos conselheiros e demais 
presentes. Em seguida, conforme previsto na pauta, foi passada a palavra ao 
senhor André Toledo que discorreu sobre os instrume1ntos de acessibilidade 
disponíveis no portal da Câmara Municipal. André explicou que muitas das 
ferramentas necessárias para a melhor navegação dos portadores de 
deficiência, são ferramentas padrões que já integram os sistemas operacionais 
de cada computador, como por exemplo, as ferramentas lupa e alto contraste. 
Salientou também que as sessões online do Legislativo são transmitidas pelo 
Youtube e que as funções do portal institucional funcionam muito bem, tanto 
em computadores como em celulares. Foi então passada a palavra para o 
conselheiro Luís Henrique Beraldo, que abordou importantes pontos sobre a 
real vivência da deficiência, citando a Lei Federal de nº 13.146/2015 que trata 
da Institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência (Estatuto 
das Pessoas com Deficiência). Beraldo demonstrou ainda o acesso ao portal 
do Memorial da América Latina e as ferramentas de acessibilidade 
apresentadas pelo mesmo que permitem Alto Contraste e Aumento de Fonte 
em um clique, por exemplo. André se colocou à disposição para verificar a 
compatibilidade das ferramentas para aplicação no portal do legislativo. Em 
seguida, Beraldo discorreu sobre a importância da realização de ações ~ 
direcionadas aos portadores de deficiência que levem em real consideração 
duas necessidades, citando como exemplo a repetição de cores, excesso d~ · 
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flashes e volume exacerbado de áudios, coisas que podem ocasionar 
problemas a autistas e portadores de outros tipos de deficiência. Enfatizou 
também que para atender corretamente o público qm~ possui deficiências é 
necessário abandonar a "bolha" da realidade que é percebida por aqueles que 
não a possuem e adentrar o território da vivência dos portadores de deficiência, 
demonstrando empatia pelo problema alheio. André su~1eriu que seja realizado 
um treinamento específico dos servidores do Departamento de Mídia e 
Multimeios, para que recebam orientações a respeito de volume de som e uso 
de luz. Ato seguido, Beraldo explanou sobre o projeto Atletas Líderes, 
composto pelos atletas de olimpíadas especiais que representam os demais 
atletas do projeto e que, assim que o retrocesso da pandemia permitir, devem 
ser engajados mais incisivamente nas atividades da Câmara. Frisou ser 
importante verificar a representatividade junto aos Vereadores Juniores. A 
representante do Observatório, Vera, contribuiu dizendo que é fundamental que 
o Legislativo seja transformado em um acesso mais popular, que haja um 
esforço massivo em trazer as escolas para a Câmara. O Presidente Osmar 
pontuou que, infelizmente, a participação ativa junto ao Conselho por parte dos 
Conselheiros está deixando a desejar e que apesar das desistências e faltas é 
preciso continuar o trabalho importante realizado pelo Conselho, havendo 
consenso sobre ser realizada uma análise da participação dos conselheiros, 
quais serão destituídos por falta e a deliberação sobre a possibilidade de um 
novo chamamento para a próxima reunião, que ficou marcada para o dia 
quinze de março de 2022. Sem mais a deliberar, eu Giane Boscolo, secretária 
ad hoc mandei lavrar a presente ata que segue assinada pelos presentes. 

Osmar~addo 
Presidente 
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Celso Antônio Ruy 

Vice-Presidente 

Vera Lucia Leitão Cavinatto 

Observatório Social do Brasil - Unidade Limeira 
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Ouvidora 
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avares Gonçalves Boscolo 

o Departamento de Registro, Arquivo, Documentos e Biblioteca 
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Luis Henrique Beraldo 

Membro 

André Luis Toledo 

Analista de Sistemas 
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