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ATA Reunião Ordinária – dia 05/10/2016.

Ao quinto dia do mês de Outubro 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, Wander Viana dos Santos, Francisco Nuncio Cerignoni, Leticia Peres
Farias  Françoso,  Rodrigo  Honório  Françoso,  Cesar  do  Nascimento  Santos,
Janaina Nalesso, Marcia Fabiana da Silva, Monica Alves, Rosana Aparecida
Geraldo Pires, Osmir Domingos de Andrade, Conceição Ap. Brancalion Souza,
Maria da Graça Martins Barbosa, Ivan Franco Barbosa, Leandro da Silva, Jose
Salvador Teodoro da Silva, Elisabete G. Ruas, Graziela Tozin, Rita de Cassia
C.  Rodrigues;   Justificaram ausência:  Claudia  Pereira  de  Lacerda,  Euclidia
Maria  L.  B.  Fioravante,  Gilmar  Nunes  Falcão,  Livia  Nascimento  Ferreira,
Rosalina Martins  de  Oliveira  Castanheira;  O coordenador  do COMDEF deu
abertura  da  reunião  para  tratar  a  seguinte  ordem  do  dia;  1-  Avaliação  da
Semana da Luta da pessoa com deficiência, a passeata e as palestras foram
muito boas, bastante elogiadas porem alguns pontos foram levantados para
que  no  próximo  ano  tivesse  um  olhar  mais  voltados  para  as  seguintes
questões: no momento das falas das autoridades e entidades presentes no ato
do dia 21/09 na praça José Bonifácio deveria ter feito algo mais organizado,
para  que  todos  fossem  contemplados  nas  falas  e  tivesse  uma  ordem  já
previamente organizada das autoridades presentes e de suas respectivas falas,
uma organização e comprometimento das entidades nas apresentações, áudio
descrição para as pessoas com deficiência visual, uma divulgação maior por
parte da imprensa das palestras e da passeata, uma participação maior das
pessoas com e sem deficiência nas palestras e para concluir que a preparação
para a semana da luta da pessoa com deficiência no próximo ano aconteça
com maior  antecedência,  para que sejam organizados todos os aspectos e
para que haja tempo para a captação de recursos necessários para que a
semana aconteça melhor do que foi neste ano. 2 – Prestações de contas das
doações  feitas  ao  conselho  (apresentada  pelas  conselheiras  Monica  e
Conceição) para a Semana da luta da Pessoa com deficiência (prestação de
contas se encontra em anexo a esta ata); 3 – O Coordenador pediu que as
comissões criadas neste conselho sendo elas de: Reestruturação do COMDEF
(legislação),  Comissão  de  Fiscalização,  Comissão  De  Analise  das  Politicas
Publicas Municipais e Comissão de Eventos continuassem com os trabalhos
pertinentes  a  este  conselho de forma a  evoluir  e  atingir  cada vez  mais  os
objetivos a que foram criados, que deem continuidade ao trabalho e que se for
necessário se reúnam na casa dos conselhos, e busquem com maior afinco o
desenvolvimento de seus trabalhos. 4 - O Coordenador Informou ao conselho
que conforme aprovado em reunião anterior irá articular a reabertura do fórum
dos Conselhos.  5  –  No ano de 2015 a  Secretária  Municipal  da  Saúde em
reunião com várias entidades da cidade que atendem a pessoa com deficiência
inclusive o COMDEF, criaram um plano de ação para o setor da saúde , com as
diretrizes sobre a implantação de dois Centros Especializados em Reabilitação
com  uma  oficina  ortopédica,  a  proposta  seguiu  os  tramites  normais  até  a
recente noticia de que a proposta não foi priorizada pelo Estado de São Paulo,
com esta determinação este conselho enviará um oficio de protesto e fará um 
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abaixo assinado ao então secretário do Estado da Saúde   6 – O coordenador
trouxe  ao  conselho  as  ações  que  estão  sendo  feitas  pela  comissão  de
fiscalização e as reuniões que esta comissão esta participando representando
o COMDEF segue conforme ordem cronológica 24/08/2016  SEMUTTRAN E
VIA ÀGIL Presentes: Vanderlei, Fábio, Diógenes, Ademir, Eduardo e Chico. A
principal  discussão foi  sobre  o  ELEVAR.  Secundariamente  sobre  os  ônibus
regulares  com  plataforma  elevatória  e  finalmente  sobre  a  construção  dos
corredores de ônibus e reforma dos terminais. Ficou decidido: Enviar ofício à
SEMUTTRAN solicitando os dados sobre o Elevar (nº de veículos, tipos de
veículos, nº de PCDs atendidos, nº mensal de viagens/atendimentos, principais
locais  de  moradia  das  PCDs-origem,  principais  locais  de  destino,  dias  da
semana  com  maior  atendimento,  custo  mensal  da  operação  do  sistema  e
outros  dados  disponíveis);  Organizar  uma  comissão  composta  por
representantes do COMDEF, da SEMDES, da SECR. EDUCAÇÃO, da SECR.
SAÚDE, da SEMUTTRAN, da VIAÁGIL, para reformular lei, decreto e outros do
ELEVAR (levar em consideração a possibilidade do transporte escolar de PCDs
ficar com a Secr. da Educação, no Programa Transporte Escolar e o transporte
das PCDs para as clínicas de fisioterapia e consultas ficar  com a Secr.  da
Saúde);  Passar  um  dia  todo  ao  lado  da  Jéssica  para  acompanhar
agendamento; Passar um dia em algum dos veículos para acompanhar todos
os atendimentos realizados. 25/08/2016   SEMOB Presentes: Eng. Rafael,
Eng. Evandro, 3 representantes da Empresa de Supervisão, Ademir e Chico. O
principal tópico foi a questão da falta de acessibilidade nas paradas de ônibus,
que  compõem  os  corredores  de  ônibus.  Secundariamente  foi  discutido  a
questão  das  reformas  dos  terminais,  iniciando  pelo  da  Vila  Sônia  Fomos
informados que todas as questões por nós levantadas já constam dos projetos.
Acontece  que,  por  opção  da  construtora  contratada,  foi  realizado  todo  o
concretamento  da  plataforma  e  agora  será  cortado  e  instaladas  as  guias
rebaixadas,  os  pisos  táteis,  grelhas,  etc.  Ficou  definido:  Estreitar  nossa
comunicação  com  os  engenheiros  Evandro  (fone:  9  9787  0400  e  e-mail:
evandrosotto@hotmail.com)  e  Rafael  (fone:  9  9794  5657  e  e-mail:
rcamargo@piracicaba.sp.gov.br). Quando for comunicação oficial fazer através
do e-mail  do COMDEF; Realizarmos uma visita ao Terminal Vila Sônia para
verificarmos,  in  loco,  a  situação;  Organizarmos  uma  comissão  conjunta
COMDEF  –  SEMOB  para  analisarmos  os  projetos  de  acessibilidade;
Marcarmos uma palestra de sensibilização com os Engenheiros da Secretaria
sobre  as  questões  de  acessibilidade  (de  preferência  num  sábado);
Procurarmos aprovar uma lei definindo um período de realização de atividades
de acessibilidade na FUMEP e na FAC de ARQUITETURA (pode ser palestra,
seminário, debate, etc.). Procurar incluir no currículo escolar alguma questão
voltada para a acessibilidade nessas duas instituições. 7 – Na próxima reunião
do COMDEF no dia 09/11/2016 ficou definido que será realizada a eleição do
2º Secretário da mesa diretora deste conselho; 8 – Será publicado edital para
os  interessados  nas  vagas  de  suplentes  remanescentes  do  COMDEF  e,
posteriormente, agendada reunião para eleição dos mesmos; 9 – Informes: foi
lida correspondência do Ministério Público: agradecendo pelo encaminhamento
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do Relatório de Fiscalização; por solicitação do Renato Morgado o coordenador
leu  correspondência  do  CENSA –  Centro  de  Educação  Nossa  Senhora  da
Assunção  solicitando  seminário  em parceria  com o  COMDEF (coordenador
ficou de esclarecer melhor a solicitação); O coordenador leu ofício do CMDCA
porem  a  solicitação  não  ficou  bem  clara  e  o  coordenador  irá  pedir
esclarecimentos sobre o conteúdo do oficio; Haverá entre os dias 07 a 09 de
Outubro  o  evento  “Dança  Aberta  2016”  no  SESC Piracicaba,  publico  alvo:
Pessoas  com e  sem deficiência,  com ou  sem experiência  em dança,  com
interesse nas áreas de artes, educação, terapias, lideranças comunitárias e na
abordagem do método DanceAbility; 10 – por sugestão do conselheiro Wander,
o  COMDEF  deveria  solicitar  junto  ao  Executivo  a  disponibilização  de  uma
pessoa na Prefeitura para tratar dos assuntos pertinentes a PCDs, para ser um
elo  entre  a  prefeitura  e  demais  executores  de  ações  voltadas  para  esse
público.  11  –  o  coordenador  trouxe  em pauta  as  seguintes  demandas  que
precisam ser realizadas, encaminhar ofícios a SEMUTRAN: solicitar cópias dos
projetos dos corredores de ônibus, quanto à acessibilidade nas paradas de
ônibus e terminais de integração; SEMDES/SMS/SME: convocar reunião para
deliberar sobre o CAMPED, com base no Decreto, de preferência à noite no
COMDEF; 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.

           Conselheira.                                                           Coordenador


