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

ATA Reunião Extraordinária – dia 17/08/2016
Aos dezessete dias do mês de agosto dois mil e dezesseis, se reuniram 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: Francisco Nuncio Cerignoni, Rosana Aparecida Geraldo Pires,
Eduardo de Paula Azzini, Euclidia Maria L. B. Fioravante, Gilmar Nunes Falcão, Conceição
Aparecida Brancalion Souza, Cláudia Pereira de Lacerda, Andréa Niquito Zaia, Cesar do N.
Santos, Mônica Alves Rodrigues, Cinthia Mara Stivali; Justificaram ausência: Leticia Peres
Farias Françoso, Rodrigo Honorio Françoso; ouvintes: Maria das Graças Martins Barbosa, Ivan
Franco Barbosa, José Salvador, Leandro da Silva, Pedro Franco Barbosa e Tânia Valeria de O.
Scaranello. O coordenador Francisco deu início a reunião com a leitura das atas referentes às
reuniões ordinárias realizadas nos dias: seis de julho e três de agosto. Em seguida, informou
aos presentes as observações mais recentes realizadas pela Comissão de Fiscalização,
composta pelos Conselheiros: Francisco, Eduardo e Ademir. Relataram que os vários
problemas de acessibilidade da cidade foram encaminhados, porém, até o momento não
tivemos retorno. Dentre eles, destacamos: a falta de acessibilidade próxima ao correio, pois
não existe a possibilidade de acesso a este local e, segundo o conselheiro Ademir, existe uma
canaleta com aproximadamente vinte metros na Avenida Rui Barbosa. Expôs que após a
fiscalização, foram oficiados: o Prefeito, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Semuttran, a Secretaria Municipal de Obras - SEMOB e todos estes ofícios foram
protocolados. O coordenador colocou que podemos enviar um novo ofício ao Secretário Jorge
Akira, responsável pela Semuttran, para solicitar uma cópia do projeto de acessibilidade
elaborado para cidade. Como até o momento, não tivemos retorno, os conselheiros também
sugeriram encaminhar ao Ministério Público os dados obtidos por esta comissão. Em
consenso, estas decisões foram aprovadas pelo grupo e serão oficializadas. Em seguida, o
coordenador mostrou aos presentes, o modelo de convite elaborado para a palestra de
formação básica aos conselheiros ministrada por Renato Morgado, coordenador de políticas
públicas do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola- Imaflora. Informou também,
que foi enviado um ofício a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES e a
Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações do Cadastro Municipal de Pessoas
com Deficiência- Camped. A SEMDES enviou o retorno através de um ofício que chegou no
dia dezesseis de agosto, com informações a respeito do cadastro contendo o modelo do
formulário de preenchimento anexado e a possibilidade de solicitar uma reunião com o
programador caso ocorram dificuldades para acessar o sistema. Este ofício foi encaminhado
pela Secretária Eliete Nunes e a Coordenadora do Setor de Informação, Monitoramento e
Avaliação Lúcia Cristina de Oliveira Santini. Até o momento, a informação principal consta em
um decreto emitido pelo prefeito solicitando que o cadastro seja monitorado por três
seguimentos: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social- SEMDES, Secretaria Municipal
de Saúde e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência- Comdef. O coordenador
ressaltou a necessidade de cumprir o decreto emitido pelo prefeito convocando uma reunião
entre as três entidades para tratar deste novo modelo de cadastro. Os conselheiros e demais
presentes concordaram e a reunião será agendada. Logo após, o coordenador prosseguiu
comunicando a saída do conselheiro Valmir José Santana do cargo de segundo secretário e a
entrada de outra profissional do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba- IPPLAP,
chamada: Rosalina M. Oliveira Castanheira. O último informe foi uma reunião ocorrida na Via
Ágil onde estiveram presentes: o coordenador Francisco e o conselheiro Ademir. O motivo
desta reunião foi reforçar o pedido a respeito dos dados das pessoas com deficiência que são
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

usuárias do transporte. Uma nova reunião está agendada para o dia vinte e quatro de agosto
às dezesseis horas, na garagem da Via Ágil e estarão presentes: O Secretário da Semuttran e
o Comdef representado pelo coordenador Francisco, os conselheiros Ademir e Eduardo. O
objetivo da reunião será verificar a possibilidade de que os dados sejam encaminhados
diretamente a este Conselho. Na sequência, a conselheira Maria explanou aos presentes, os
eventos propostos para a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, esclareceu que
recentemente a comissão se reuniu e, até o momento, estamos aguardando um retorno da
Empresa Raízen para o patrocínio. Esta empresa justificou que também está organizando um
evento voltado à deficiência sugerindo então, a possibilidade de uma parceria, no entanto,
ainda não temos a confirmação, portanto, a comissão continuará tentando este retorno. Diante
disto, a conselheira Maria enfatizou a importância em pensarmos em outros eventos caso seja
necessário alguma alteração nesta programação. Por enquanto, foi necessário alterar o local
das duas principais palestras que agora estão previstas para ocorrerem no Centro Cultural
Martha Watts. A palestra sobre Sexualidade ocorrerá na Secretaria Municipal do Trabalho e
Renda- SEMTRE. Com estes espaços reservados, estamos com a pendência deste pedido de
verba e precisamos oficializar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social- SEMDES,
para disponibilizar os motoristas. Outra informação recente passada pela conselheira Maria é
que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência escolheu o slogan chamado
“Setembro Verde” para lançar uma campanha Nacional em comemoração ao Dia Nacional de
Luta da Pessoa com Deficiência. Este tema também estará vinculado a algumas ações da
Saúde e outra proposta da comissão seria a adesão deste slogan, com o propósito de que os
eventos realizados pelo conselho fiquem registrados. A conselheira Mônica explicou que
podemos contar com o apoio da Assessora de Imprensa Flavia Silva Perez que atua na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social- SEMDES, para isto, será necessário
encaminhar o que será publicado no setor de comunicação apenas o que já estiver definido,
porque não serão feitas alterações. Em relação ao Setembro Verde, a conselheira Mônica
relatou que será necessário encaminhar um ofício à Secretaria do Governo Estadual a fim de
viabilizar esta parceria. Durante a conversa com a jornalista Flávia, a mesma sugeriu duas
ideias que foram compartilhadas com os presentes pela conselheira Mônica. A primeira seria
repensar a caminhada, devido ao fato de ocorrer no período das campanhas eleitorais. A
segunda sugestão seria que a coletiva de imprensa para o lançamento da Semana de Luta da
Pessoa com Deficiência ocorra na Casa dos Conselhos. Com relação ao evento de
Caminhada, apesar de estarmos cientes de que alguns cidadãos poderão achar que se trata
de um evento político, o propósito não será este, portanto, os presentes optaram por mantê-la.
O conselheiro César enfatizou a importância de comunicar o evento da Caminhada ao
Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba - Conespi, para que o convite seja
encaminhado a todas as entidades sindicais. Quanto à entrevista, o coordenador Francisco
enfatizou a importância de que esta coletiva ocorra no gabinete do Prefeito, devido à
importância do seu apoio e participação. O próximo passo será uma reunião agendada para
dia vinte e quatro de agosto na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda- SEMTRE, com o
objetivo de convidar todas as entidades para participar da Semana de Luta da Pessoa com
Deficiência. Nada mais havendo a tratar, eu Andréa Niquito Zaia encerro a presente ata, que
deverá ser lida e assinada.

________________________
Andréa Niquito Zaia.
Secretária ad hoc

_______________________
Francisco Nuncio Cerignoni.
Coordenador
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