CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,
DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

Ata reunião Ordinária – 01/02/2012
No dia 01 de fevereiro de dois mil e doze, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, situada à Rua
Joaquim André, número oitocentos e noventa e cinco, ocorreu reunião ordinária do Conselho Municipal de
Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência. Estiveram presentes os Conselheiros
Titulares: Adriana C. C Ravanelli, Célia Maria da Silva, Fernanda Cristina de Godoy Rizzo, Luiz Nelson
Scarpari, Priscila F. Rocha, Pamella Longatti, Vânia Gobbo Moral, Maria do Socorro, Maria Ap. Paula
Galvão e os suplentes: Fernando Ferraz Domingues, José Salvador, Ambrosina Fátima Panaia, Maria
Helena Penteado, Justificou ausência a Sra: Rita de Cassia Zanetti Viana e como participantes :
Washington Luiz, Paulo Sérgio V. Farias, João Manoel dos Santos, Mariza Paiva, Vanderlei Antonio, Rita
de Cássia Rodrigues, Elisabete G. Ruas, Francisco Carlos Oliveira, Paulo Arruda, Elenice Gaiad. A
Coordenadora Vânia fez a abertura, agradecendo a presença de todos, dando inicio então a Reunião, o Sr.
Secretário Paulo Prates não compareceu, estando representado pelo Sr. Vanderlei Quartarolo, estando
presente também o Sr. Vereador e Presidente da Câmara de Vereadores João Manoel. O Sr. Vanderlei fala
um pouco sobre as ações da Secretaria de Transportes, que atende o ELEVAR, ônibus adaptados e cartão
TIP, pede que a pauta de hoje se baseie em ações da Secretaria e se houver algo particular, que deve ser
encaminhado a secretaria. Quanto ao projeto elevar, existem 10 veículos, dois em avarias mas que já estão
em fase de acabamento em suas reformas e concertos. Comenta que quando no inicio da gestão atual
havia 05 veículos no projeto, hoje existem 10, ou seja, dobrou a frota. Sempre houve a vontade de que a
frota de ônibus do sistema de transporte urbano fossem adaptados, hoje está em torno de 25% da frota, a
meta é 100% da frota adaptada. Atualmente os ônibus saem de fabrica adaptados com elevadores por
determinação de lei. Quando houve a vinda dos transportes adaptados de duas vans e um ônibus, alguns
conselheiros foram fazer vistoria, antes que entrassem em operação. O Sr. Carlos pergunta se o projeto
elevar vai acabar, pois todos os usuários estão com medo que seja extinto. O Sr. Vanderlei tranquiliza que
não acabam o projeto com o novo contexto que vier acontecer. Fernando diz que gostaria de ter acesso ao
edital, para ver se realmente está dizendo que não vai acabar o projeto. O Sr. Paulo assessor do Vereador
André Bandeira afirma que em Piracicaba existem cadeirantes, colocando que o próxima administração no
minimo amplie a frota do projeto Elevar. A conselheira Maria do Socorro sugere dois lugares para
cadeirantes no ônibus adaptados. O Sr. Vanderlei coloca que o rebaixamento no centro do ônibus pode
ocorrer acidentes com os usuários, no caso do rebaixamento de rampas o ideal é o elevador. O Sr. João
Manoel coloca que o Sr. Vanderlei sabe muito sobre o transporte , portanto é a pessoa certa nessa
reunião. José salvador coloca a importância de capacitar os motoristas que trabalham com os veículos
adaptados. Sr Vanderlei disse que as empresas fazem treinamentos como os motoristas para o trabalho. O
Sr. Carlos confirma da pratica da capacitação, mas quando tem os motoristas de plantões ocorrem falhas
nos manuseios dos equipamentos. Sr Sidaque, motorista do ELEVAR, faz o treinamento com motoristas
novos e diz que a meta é melhorar cada vez mais. A empresa em que trabalha é a Piracema. Dos 50
ônibus que estão operando nenhum opera 100%, pois sempre há aquele que acontece avarias , explica o
Sr. Vanderlei e pede que quando houver qualquer tipo de problema em relação ao motorista é para levar a
Secretaria de Transito e Transportes. Maria do Socorro sofreu um acidente dentro do veiculo Elevar. A lei
hoje abre só cadeirante no Projeto Elevar. Rita lê a leia em que diz o Elevar é de utilização de pessoas com
deficiências motoras severas. O decreto que regulamenta o Elevar contempla apenas os cadeirantes,
sendo então que reveja a a lei que regulamenta quais são as deficiências severas, sugere a Sra. Rosana.
O Sr. Vanderlei fala há alguns anos atrás que todos falavam nos veículos adaptados, mas hoje já existe
estes e ninguém fala, então ele gostaria que foquem também nos aspectos positivos. O Sr. João Manoel
estará estudando o decreto que regulamenta o Projeto Elevar que contempla apenas cadeirantes,
estudará e voltará para reunião para uma nova discussão. Vânia questiona valor do transporte publico, se
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há algum algum percentual ao projeto ELEVAR. O Sr. Vanderlei responde que tudo tem um custo que R$
0,07 vai para o transporte especial. A Sra. Rita pergunta, mas passa a vez ao Sr Fernando que fala sobre a
Semana de Mobilidade, que na semana foi solicitado que o ELEVAR também fosse utilizado para lazer aos
sábados e domingos . O Sr. Vanderlei disse que já havia essa ação até o shopping. Demos a reunião
encerrada e ficando a próxima reunião para o dia 07 de março de dois mil e doze na Casa dos Conselhos.
Eu Célia Maria da Silva, 2º Secretária , lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela
Coordenadora.
_________________________
Vânia Goboo Moral
Coordenador

_________________________
Célia Maria da Silva
2ª secretária
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