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Ata reunião Ordinária – 17/07/2013

Aos dezessete de julho de dois mil e treze estiveram reunidos na Casa dos Conselhos, sito á R.
Joaquim André, número oitocentos e noventa e cinco, Centro , para reunião extraordinária, os
conselheiros do COMDEF: Adriana Ravanelli, Celia M. da Silva, Elizabete Ruas, Fernanda C.
Godoy, Rita, José Salvador, Maria do Socorro, Paula e Fernando. Também estiveram presentes
outros convidados, os quais são usuários do ELEVAR ou responsáveis por usuários. Neste dia
também estiveram presentes o vereador Francisco Almeida (Chico Almeida) e o Sr. Secretário da
Semutran, Sr. Genivaldo Dias Sampaio. O coordenador do COMDEF, Fernando, abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e colocou o assunto em pauta, ou seja, o transporte ELEVAR e
os ônibus adaptados. Vários usuários deste transporte, tanto do Elevar, tanto dos ônibus
adaptados, fizeram várias reclamações: colocaram que os ônibus que possuem adaptações,
muitas vezes os motoristas não sabem operar o aparelho, sendo que alguns são desrespeitosos
com os deficientes. Os motoristas precisam ser melhor orientados quanto ao uso deste aparelho e
terem uma conduta mais apropriada com relação ás pessoas com deficiência. Os demais usuários
dos ônibus não têm paciência para esperar, pois o motorista precisa sair do ônibus para acionar o
elevador. Também foi colocado que a maioria dos ônibus está sem manutenção, pois ás vezes não
têm a chave ou não têm o controle para acionar o aparelho, os únicos que estão funcionando
completamente são os da linha do “Mario Dedine” e do “Bosques do Lenheiro”. Uma mãe de uma
criança com deficiência, que frequenta o Centro de Reabilitação, também se queixou que o
mesmo caiu duas vezes no ônibus, sendo que foi dito a ela que seu filho não sendo cadeirante,
não poderia utilizar o Elevar. Também foi sugerido que o Elevar deveria ampliar o atendimento
para os deficientes que possuem dificuldades motoras e não somente para cadeirantes, sendo
também oferecido para atividades de lazer e não somente para terapias. A conselheira Socorro
colocou sobre a retirada do Elevar dos usuários da Associação de Piscicultura, e explicou que a
situação desta Associação já está sendo regularizada, pois alegaram que foi por este motivo que o
transporte foi cortado. Também solicitou se possível, a permanência do motorista do Elevar neste
local ao invéz de ir embora e retornar. Outros questionamentos foram quanto ao itinerário das
vans, pois não é raro acontecer de irem duas vans para pegar dois usuários em locais muito
próximos. O fato da SEMDES não conceder o transporte caso a renda do usuário seja superior
também foi criticado, porém a conselheira Célia explicou que a SEMDES apenas segue o que está
previsto na Lei. O vereador Francisco Almeida agradeceu o convite para participar da reunião e
disse que está aberto ao diálogo e disposto a ajudar no que for necessário, inclusive entrar em
contato com o prefeito para levar as reinvidicações. Também concordou que há necessidade de
equacionar melhor o Elevar, para otimizar e racionalizar sua utilização. O Secretário da Semutran,
Sr. Genivaldo Dias Sampaio, explicou que muitos problemas com o transporte, principalmente a
troca da frota, vinham ocorrendo devido á licitação que está parada desde o ano de dois mil e dez
e somente agora está começando a ser movimentada. A conselheira Socorro sugeriu que ficasse
apenas uma empresa responsável pelo Elevar, pois assim poderia haver um controle melhor. O
coordenador Fernando resgatou o fato de que já foi realizada uma reunião com o vereador João
Manoel e os conselheiros do COMDEF, sendo que na ocasião foi solicitado que a lei dos
transportes adaptados fosse revista. Sobre este aspecto, o vereador Francisco Almeida aponta
para a necessidade da adesão dos demais vereadores e foi proposta uma reunião com mais
COMDEF - Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência
Rua Joaquim André, 895 - Paulista – CEP: 13400-850 - Piracicaba - SP
Fone/Fax: 3434-0461 ou 3434-7137 - e-mail: comdef@piracicaba.sp.gov.br

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

vereadores a fim de sensibilizá-los para estas questões. E, nada mais havendo a tratar, eu Adriana
Camolese Ravanelli encerro e lavro esta ata.

__________________________
Fernando Ferraz Domingues
Coordenador

______________________________
Adriana Cristina Camolese Ravanelli
1ª secretária

COMDEF - Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência
Rua Joaquim André, 895 - Paulista – CEP: 13400-850 - Piracicaba - SP
Fone/Fax: 3434-0461 ou 3434-7137 - e-mail: comdef@piracicaba.sp.gov.br

