
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,

DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

ATA Reunião Ordinária – dia 02/03/2016

Aos segundo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, 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,com a presença:-  Eduardo de Paula Azzine, Claudia P. de Lacerda, Euclidia
Maria  L B  Fioravente,   Gilmar  Nunes  Falcão,  Leticia  P F  Françoso,  Rodrigo  Honorio
Françoso, Cesar do Nascimento Santos, Solange Ap. M C. Granadier, Clevis F Lorenzi
Spada, Andrea Niquito Zaia, Monica Alves Rodrigues, Rosa A Geraldo Pires, Osmir D de
Andrade, Valmir Jose Santana, Conceição Ap. B. Souza, justificaram ausência os srs. Dina
Paula  Tanaka,  Elisangela  da  Silva  Oliveira,  Francisco  N.  Cerignoni  e  Wander  Viana
Santos.  Para tratar a seguinte ordem do dia:-  1- INFORMES :-  Curso de Capacitação
Profissional para pessoa com deficiência – curso:  Atendimento ao cliente, será realizado
na  SEMTRE,  na  rua  Monsenhor  Manoel  Francisco  Rosa,  900-  Centro Piracicaba-  SP
período de inscrição de 02 a 08/03 (exceto final  de  semana) das 08:00 as  16:00 hrs
documentos necessários RG, CPF, comprovantes: endereço, escolaridade e deficiência
(laudo  médico)  maiores  informações  no  telefone  (19)  3737-2222,  ou  pelo  e-mail
pcd@raizen.com.  2-  ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO COMDEF – Foi  feito  um
levantamento  sobre  quais  conselhos/entidades  e  conselhos  o  COMDEF  possui
representatividade e quem os representa até o momento. Wander representa o COMDEF
no COMIT, e na reunião de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, em
especial ao Cadastro das pessoas com deficiência e sua interação com outras secretarias,
junto ao vereador André Bandeira. Euclídia representa o COMDEF no Plano Municipal da
infância  e  do  adolescente  PPAC-  Primia-  e  manifestou  o  interesse  em  continuar,
Conselheira Cláudia representou no ano de 2015 o COMDEF na conferência da juventude
e se dispôs a representar o COMDEF em ações pontuais. Conselheira Euclídia informou
sobre a importância de termos participação na reunião do Vereador André Bandeira, já
nossa conselheira Cláudia salientou que devemos atuar como conselho e não com política
paritária. Foram levantados alguns conselhos e secretarias dos quais o COMDEF já teve
participação no passado,  e  não tem mais  participação ativa  nos mesmos,  também foi
abordado  sobre  a  importância  de  alguns  conselhos  que  são  de  suma  importância,  o
COMDEF ter uma cadeira (representatividade) são eles: Ação Cultural- fundo de apoio a
cultura, Conselho da Saúde, SEMUTRAN – amiguinhos do trânsito – tema transporte e
mobilidade,  secretaria  e  obras,  conselho  da  cidade,  SEMDES,  Ministério  Publico,
Defensoria para palestras. Foi feito uma discussão sobre a carteirinha do deficiente, que
ficou como responsabilidade da criação, ao Conselho do vereador André Bandeira, mas
até o momento  não existe  um banco de dados eficaz  e atualizado que possa dar  as
informações necessárias para criação da mesma, Euclídea informou que o CMDCA, pediu
a volta do CAMPED para usar como base os dados deste sistema no levantamento da
criança e do adolescente  com deficiência, porem o CAMPED não esta atualizado e não há
nenhuma secretaria no momento que cuide do mesmo, este CAMPED esta parado há
algum tempo. Foi informado que a secretaria que atende a pessoa com deficiência acima
de 30 anos é a SEMDES. Andreia Zaia explicou sobre o núcleo municipal  de apoio a
criança  de  educação  especial,  projeto  sobre  inclusão  da  pessoa  com  deficiência  nas
escolas municipais que existe desde 2002, núcleo trabalha com a parte pedagógica da
pessoa  com  deficiência.  Foi  levantado  que  os  possíveis  bancos  de  dados  para  se
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alimentar  o  CAMPED  seriam:  o   Núcleo  Municipal  de  Apoio  a  Criança  de  Educação
Especial, o Conselho da Saúde e a SEMDES. A vice coordenadora que na oportunidade
estava  como  coordenadora  pela  ausência  justificada  de  nosso  coordenador,  propôs  a
necessidade de criação de comissões para que os trabalhos e representatividades do
COMDEF sejam dadas de forma mais organizada e eficaz,  foram propostos as seguintes
comissões: legislação, transito, eventos e relações publicas, cadastramento das entidades
que  tem  como  objetivo  a  pessoa  com  deficiência.  Outros  assuntos:  Foi  feito  um
levantamento sobre o dia de nossa reunião, todos concordaram como sendo a primeira
quarta-feira de cada mês horário das 19:00 hrs as 21:00 hrs, salvo alguma restrição de
sala ou de ordem maior que não foi levado a discussão nesta data. Conselheira Claudia
colocou sua opinião em relação ao COMDEF, de que este conselho deve ser responsável
por cadastrar e monitorar as entidades e que o estatuto deve ser melhorado. Foi discutido
que  o  COMDEF  deve  ter  maior  visibilidade  e  divulgação  em  alguns  meios  de
comunicação, dentre eles foram citados: Pira 21, rádio, e facebook. Foi abordado o tema
do Elevar, pois muitos deficientes alegam que são elegíveis ao transporte porem não são
atendidos,  outros  reclamam  sobre  o  transporte  publico  adaptado  dizendo  que  não
funciona, e que os motoristas não sabem operar o equipamento, diante disso foi acordado
em  assembleia  que  o  COMDEF  fará  um  oficio  para  o  responsável  do  Elevar  e  do
transporte publico, com os seguintes questionamentos: Como foi feito o contrato, ver a
questão da manutenção que esta  prevista  no mesmo para  os  ônibus que possuem a
adaptação, qual a quantidade da frota que são adaptados e quais são os direcionamentos
dados aos profissionais  que trabalham nas linhas com adaptações (são dados cursos
específicos para os equipamentos?). Quais são os critérios para concessão deste direito
aos deficientes? Os critérios estão sendo cumpridos? O cadastramento para o uso do
elevar é feito no CRAS do Centro, no critério de uso se diz que o cadastramento deve ser
anual,  este  critério  esta  sendo  respeitado?.  Depois  destes  assuntos  foi  dado  o
encerramento  da  reunião  pela  nossa  coordenadora  Rosana.  Eu  Letícia  Peres  Farias
Françoso lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela coordenadora Rosana A.
Geraldo Pires.

               _______________________                    ________________________
              Letícia Peres Farias Françoso.                       Rosana A. Geraldo Pires

                         1º Secretária                                             Vice - Coordenadora
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