CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,
DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
MUNICÍPIO DE PIRACICABA - ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA DA REUNIÃO DO COMDEF – 04/03/2015
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniram-se nas
dependências do Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento
da Pessoa com Deficiência, sito na Rua Joaquim André, nº 895, Bairro
Paulista, na cidade de Piracicaba, das dezenove às vinte e uma horas, para
reunião entre os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, onde
estiveram presentes: Euclidia Maria L. B. Fioravante, Katia Maria Paschoalini,
Andréa Niquito Zaia, Ademir Barbosa, Célia Maria da Silva, Rita de Cássia
Rodrigues, Maria das Graças Martins Barbosa, Dina Paula Tanaka, Francisco
Nuncio Cerignoni, Daniele Geleilete Camolesi, Clevis Francisco Lorenzi Spada,
Elisabete Gonçalves Ruas, Rafael Ciriaco de Camargo, Ivan Franco Barbosa,
Pedro Franco Barbosa, Fabiana Lombardi, Maria Aparecida de Paula, Vivian
Gomes de Oliveira, Leandro da Silva. A vice coordenadora Célia iniciou a
reunião comunicando e justificando a todos os presentes a ausência do
Coordenador Wander devido a problemas particulares, em seguida solicitou a
chamada e a leitura da ATA referente à reunião realizada dia quatro de
fevereiro de 2015, a qual foi aprovada pelos presentes. Na sequência, Célia
realizou a leitura da pauta que foi organizada pelo Coordenador Wander para
tratar dos seguintes assuntos: Presença da Assistente Social da SEMDES,
Participação do COMDEF na Reunião do Conselho Regional em Campinas,
Reunião Extraordinária Ampliada, Conferência Municipal dos Direitos
Humanos. O primeiro assunto tratado foi à apresentação da convidada
Aparecida Maria Pettan, Assistente Social da SEMDES, unidade CRAS Centro,
que iniciou sua fala explicando um pouco do dia a dia neste CRAS, com uma
equipe que exerce um atendimento diferenciado por ser o único a fazer o
cartão VAI, o cartão para idosos, os cadastros do ELEVAR e para os
programas chamados renda cidadã e bolsa família. Para o cartão VAI, é
necessário o preenchimento de uma ficha, agendada com três meses de
antecedência, porque são mais de quatro mil usuários, sendo necessários,
alguns documentos como: declaração médica com o CID, comprovante de
residência, holerite ou declaração de renda do INSS... Este cartão precisa ser
renovado no mês do aniversário, sendo realizado o estudo sócio econômico da
renda per capta com limite de um salário mínimo, se ultrapassar o valor, será
cancelado. Quanto ao ELEVAR, existe a necessidade de fazer e renovar o
cartão VAI, verificando o tempo da carência de moradia válida por dois anos. O
conselheiro Francisco questionou a necessidade dos usuários do ELEVAR,
terem que fazer o cartão VAI e pagar a tarifa, contrariando a Convenção
Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, onde a base para o uso
do ELEVAR é a necessidade das pessoas com deficiência e não a renda. A
conselheira Kátia citou alguns exemplos de pessoas com outras deficiências
que os pais são idosos e não podem levar os filhos em instituições, comentou
também os casos em que não haveria necessidade de acompanhante no
transporte e se existe algum tipo de fiscalização para verificar a veracidade da
situação econômica informada pelos usuários. Aparecida informou que a
averiguação não é feita, o critério para inserção consiste na entrega e análise
de toda documentação necessária, deixando claro que este cadastro é
encaminhado ao ELEVAR, onde será definida a disponibilidade de vaga. Após
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a explanação, todos concluíram a importância de que os critérios sejam
revistos pelo Conselho, para tentarmos propor a alteração desta lei. Euclídia
perguntou qual o número de pessoas com deficiência que aguardam o
ELEVAR. Aparecida respondeu que a SEMDES realiza o cadastro e o
encaminhamento, esta informação é somente com ELEVAR. Para tratar destes
assuntos, Francisco e Célia sugeriram uma reunião conjunta entre os
seguimentos envolvidos: SEMDES, ELEVAR, COMDEF e CÂMARA. Dando
sequência a reunião, Francisco informou que o coordenador Wander consultou
a Procuradoria Jurídica para verificar a possibilidade de uma nova eleição
durante a Conferência, tendo o retorno de que não seria possível, portanto, o
COMDEF encaminhou a Câmara, uma mudança na lei para que a eleição do
Conselho seja votada fora da Conferência. Outro assunto tratado foi o retorno
da participação de Wander e Francisco como representantes do COMDEF, na
Reunião do Núcleo Regional do Conselho Estadual, havendo a participação
dos representantes de doze municípios. Na pauta foram discutidos três
importantes assuntos: a organização do calendário de atividades, dando ênfase
a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, discutimos também, a
participação na eleição do Conselho Estadual que ocorrerá em junho, para isto,
ficou definido que haverá um encontro regional para escolha dos delegados
regionais, que irão para reunião de escolha do novo Conselho e participarão da
Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para escolha
dos delegados que irão participar do encontro regional, foi agendada uma
reunião extraordinária na Casa dos Conselhos dia onze de março. O último
assunto foi a Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência
que ocorrerá no dia 25 de Abril em Piracicaba, tendo como tema central “Os
desafios na implementação da política da pessoa com deficiência: a
transversalidade como radicalidade dos Direitos Humanos”. Nos dias 24, 25 e
26 de abril acontecerá a Conferencia Municipal Conjunta de Direitos Humanos
envolvendo todos os conselhos. No dia 24 de abril, ocorrerá a abertura
conjunta no Anfiteatro do Centro Cívico às 19h00. Dia 25 de abril, ocorrerão as
Conferências Temáticas em vários pontos da cidade, o COMDEF realizará na
Estação do Idoso, das 8h00 às 18h00. A comissão formada para organização
da Conferência é composta pelos conselheiros: Wander, Francisco, Euclídia,
Daniele e Célia. Durante a reunião, Francisco apresentou uma proposta inicial
elaborada pela comissão, que será aprimorada. No dia 26 de abril,
encerramento conjunto no Anfiteatro do Centro Cívico das 08:00 às 13:00.hs A
vice coordenadora encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos.
Nada mais havendo a tratar, eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que
deverá ser lida e assinada.

