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

ATA Reunião Ordinária – dia 03/08/2016
Ao dia três do mês de Agosto 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: Ademir Barbosa, Eduardo de Paula Azzini, Claudia Pereira de Lacerda, Euclidia
B. L Fioravante, Francisco Nuncio Cerignoni, Letícia Peres Farias Françoso, Rodrigo
Honorio Françoso, Cesar do Nascimento Santos, Janaina Nalesso, Solange Ap. M.
Casseta Granadier, Clevis Francisco Lorenzi Spada, Andrea Niquito Zaia, Rosana
Aparecida Geraldo Pires, Osmir Domingos de Andrade, Cinthia Mara Stivali, Conceição Ap.
Brancalion Souza, Maria da Graça M. Barbosa, Ivan Franco Barbosa, Pedro Carlos Franco
Barbosa, Leandro da Silva, Mauricio Jose Brancalion, Tania Valéria de O. Scaranello,
Elisabete Gonsalves Ruas, José Salvador Teodoro da Silva, Rita de Cassia do Arif, Helder
Prado de Sousa, Maria Cristina M. Colomerl; Justificaram ausência: Monica Alves
Rodrigues, Elisangela da Silva Oliveira, Valmir Jose Santana, Gilmar Nunes Falcão. O
coordenador do COMDEF deu abertura da reunião para tratar a seguinte ordem do dia 1Apresentação do CAMPED por Cristina Colonesi da Secretária da Saúde, apresentou
como são feitos os cadastros das pessoas em geral e mais específico das pessoas com
deficiência pela secretaria, que em Piracicaba há 72 unidades de saúde aptas a fazer o
cadastro. Cristina informou que caso o COMDEF queira ter acesso as informações e
relatórios do CAMPED o Comdef deve fazer ofício a Secretária da Saúde, e que a
Secretária da Saúde, a SEMDES e o COMDEF devem se conversar para saber quem irá
efetivamente assumir a frente das informações do CAMPED. 2 – Comissão de Eventos
apresentou a seguinte ideia para a Semana da luta da pessoa com deficiência que será de
16/09/2016 a 23/09/2016, segundo Euclídia membro da comissão deve se provocar uma
discussão efetiva sobre os direitos da pessoa com deficiência, a sugestão dada pela
comissão foi: 16/09/2016 coletiva de Imprensa sobre a semana da luta da pessoa com
deficiência no gabinete do Prefeito; no dia 19/09/2016 Palestra sobre Sexualidade
palestrante Julian Simões as 14:00 no Museu da Água, publico alvo: PCDs e seus
Familiares; 20/09/2016 Palestra sobre Educação Inclusiva com Palestrante Maria Teresa
Mantoan às 19:30 na SEMTRE publico alvo: PCDs, e Educadores; no dia 21/09/2016
Caminhada da Inclusão com entidades da cidade ou instituições que trabalham com as
pessoas com deficiência ou tenha um trabalho voltado para os PCDs com entrega de
panfleto sobre o dia, inicio no mercado municipal às 09:00 h com termino na praça José
Bonifácio, onde terá uma sessão com autoridades e apresentações das entidades com
término previsto para atividade as 12:00 h; no dia 22/09/2016 Palestra sobre o Marco legal
com Romeu Kazuo Sassaki às 19:30 na camara dos vereadores publico alvo: PCDs, RH
das empresas, legisladores e secretarias; por haver custos das palestras e melhor
definição sobre a Semana de Luta da Pessoa com deficiência foi marcado uma reunião
extraordinária para o dia 17/08/2016 às 19:00 na Casa dos Conselhos, Conselheira Leticia
Peres Farias Françoso pediu para sair da comissão de Eventos. 3 – O Coordenador
Francisco Nuncio Cerignoni informou ao conselho sobre a visita que a comissão de
fiscalização fez a garagem do Elevar e a construção dos corredores de ônibus da cidade.
Francisco informou que o Elevar hoje atende a 129 usuários, dentre eles 80% são da
APAE e do Centro de Reabilitação, que os motoristas não recebem um treinamento
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específico pra trabalhar com a pessoa com deficiência, e pediu maior clareza nas
informações de como e quem são os atendidos pelo Elevar e de que forma se dá este
atendimento. A comissão participou da SIPAT da Via Ágil com o intuito de Sensibilizar os
motoristas e os familiares na questão da pessoa com deficiência; sobre a visita aos
corredores de ônibus a conclusão que a comissão chegou foi que esta parcialmente
acessível, e até os locais que eram acessíveis, depois desta construção do novo corredor
de ônibus, ficou parcialmente acessível, ilustrou todos os relatos da comissão com
evidências de fotos; Irá levar juntamente com um oficio todas as evidências encontradas
da inacessibilidade nestes corredores ao (Secretário de Trânsito, Gabinete do Prefeito,
Secretaria de Obras e Ministério Publico), e dizer que o COMDEF deve participar na
fiscalização destas obras e que esta a disposição para ajudar e pedir um esclarecimento
de que forma vão acertar o que esta sendo feito de forma inadequada com data para
resposta até o dia 17/08/2016, foi acordado em não divulgar qualquer dado levantado
desta visita aos corredores de ônibus até a data de resposta ao ofício. 4 – Conselheira
Claudia informou sobre o curso de “Capacitação dos Conselheiros” com o Palestrante
Renato Morgado e trouxe a data do dia 31/08/2016 das 19:00 hrs as 21:00 hrs e todos
aprovaram, esta palestra deverá ser divulgada pelo e-mail do Comdef e terá inscrições
previas, local: SEMTRE; 5 – Informes: Conselheiro Cesar Nascimento falou sobre o
Seminário de Acessibilidade e Inclusão nas Agências Bancárias que aconteceu no dia
20/07/2016, coordenador solicitou ao conselheiro Cesar que o COMDEF seja oficiado com
o resultado desta pesquisa. 6 – Salvador solicitou que o COMDEF faça um oficio em nome
dele e mais 5 ou mais usuários do Elevar, para que ele e os demais usuários utilizem o
Elevar a cada 15 dias para Ida e volta de atividades de lazer, coordenador juntamente com
o conselho concordaram em fazer o ofício para a Jessica do Elevar 7 – Foi solicitado pelo
coordenador Francisco aos conselheiros que as próximas reuniões do conselhos se
estendam por mais 30 minutos, pois a demanda não tem sido atendida no tempo que se
tem disponível para a reunião. Depois destes assuntos foi dado o encerramento da reunião
pelo nosso coordenador Francisco N. Cerignoni. Eu Letícia Peres Farias Françoso lavrei a
presente ata, que será assinada por mim e pelo coordenador Francisco N. Cerignoni.
________________________

_______________________

Letícia Peres Farias Françoso.

Francisco Nuncio Cerignoni.

1° Secretária.

Coordenador
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