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ATA Reunião Ordinária – dia 05/04/2017

Aos  cinco  dias  do  mês  de  abril  dois  mil  e  dezessete,  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,  estando
presentes:  Francisco  Nuncio  Cerignoni,  Wander  Viana  Santos,  Rosana
Aparecida Geraldo Pires, Andréa Niquito Zaia, Conceição Aparecida Brancalion
Souza, Elisangela da Silva Oliveira, Eduardo de Paula Azzini, Euclidia Maria L.
B. Fioravante, Osmir Domingos de Andrade, Silvia Danielly de Araújo Marchete,
Vanessa Cristina Souto, Ademir Barbosa, César do Nascimento Santos, Márcia
Fabiana da Silva, Cintia Mara Stivati, Graziela Gozzo Tozin, Maria das Graças
Martins Barbosa, Ivan Franco Barbosa, Leandro da Silva, Elisabeth Gonçalves
Ruas, José Salvador Teodoro da Silva, Débora Cristiane A. Moreira,  Rita de
Cássia Rodrigues, Cláudia Pereira de Lacerda. Justificaram ausência: Clévis
Francisco Lorenzi Spada, Tânia Valério de O. Scaranello e Letícia Peres Farias
Françoso. O coordenador Francisco iniciou a reunião, informando a pauta aos
presentes  onde  o  primeiro  item foi  à  aprovação  da  Ata  referente  à  reunião
realizada dia primeiro de março. Em seguida, explicou o PPA- Plano Plurianual
que será elaborado, aprovado e ocorrerá no período 2018 a 2021. Outro item
tratado foi a PEC 287/2016 - Proposta de Emenda Constitucional e o impacto
desta reforma previdenciária para as pessoas com deficiência. O coordenador
expôs  que  existem  grupos  de  pessoas  com  deficiência  e  uma  série  de
entidades que estão criticando e questionando a proposta, existe também um
manifesto que vem sendo assinado em todo país, chamado: “Nenhum Direito a
Menos”,  que  tem como principal  propósito,  manter  direitos  conquistados.  O
Conselho  Estadual  para  Assuntos  da  Pessoa  com  Deficiência  que  é
representado  pelo  coordenador  Francisco,  também  se  manifestou  contra
reforma, com um documento de doze páginas. O coordenador realizou a leitura
da primeira parte deste documento que esclarece e argumenta os motivos da
manifestação contrária  a  reforma da previdência,  pois  a  alteração propõe o
aumento na idade do idoso e a desvinculação do salário, tornando possível o
pagamento de menos de um salário mínimo. Citou também, várias críticas e
questionamentos, com destaque ao fato de que a reforma da previdência não
menciona a cobrança das dívidas dos bancos e as grandes aposentadorias. Na
segunda parte do documento, foi descrito um apanhado de todas as alterações
propostas na reforma que afetam as pessoas com deficiência.  A conselheira
Euclídia  sugeriu  que  o  documento  seja  enviado  por  e-mail  para  que  todos
tenham a oportunidade de ler e aderir  ao manifesto,  antes do término e da
votação.  O  conselheiro  César  colocou  que  dia  28  de  abril  haverá  uma
paralização em nível nacional realizada pelas agências bancárias até às 12h00,
que ocorrerá como manifestação contra a reforma da previdência. De acordo
com o CONESPI- Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba está prevista
uma greve geral, com paralização de ônibus e o fechamento do comércio. Na
sequência,  o  coordenador  prosseguiu  com  o  próximo  item,  referente  à
necessidade  de  retomar  a  articulação  entre  os  Conselhos  Municipais.  De
acordo  com  a  conselheira  Euclídia,  a  primeira  articulação  ocorreu  com  as
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propostas estabelecidas na reunião do Plano Plurianual. Como próximo passo,
o coordenador sugeriu agendar uma reunião e convidar os conselhos, visando
debater  interesses  e  propostas  que  possibilitem  o  fortalecimento  entre  os
mesmos.  Quanto a Comissão de Fiscalização,  o  coordenador relatou que o
engenheiro Evandro Sotto está em licença e solicitou que a visita ao Terminal
Vila Sonia seja agendada após seu retorno. Em relação ao transporte ELEVAR,
José Salvador  colocou que vários  veículos  estão sem manutenção,  com os
elevadores  e  cintos  de  segurança  quebrados,  além  de  problema  no
amortecedor.  Sobre  a  ONG  AVISTAR,  o  conselheiro  Eduardo  informou  que
recentemente, houve a instalação de um semáforo sonoro em frente ao local. A
acessibilidade em calçadas será realizada pela empresa Fermentec. Logo após,
o coordenador esclareceu que ele  e os conselheiros  Wander  e Euclídia,  se
reuniram  para  elaboração  de  propostas  do  Plano  Plurianual  que  foram
idealizadas  com base  nos  assuntos  discutidos  em reuniões  e  as  propostas
elencadas na última Conferência realizada em 2015. Desta reunião, saíram oito
propostas que foram lidas aos presentes, são duas na área de saúde, quatro na
área de promoção social,  uma na área de mobilidade urbana e outra sobre
conjuntura econômica, gestão e austeridade. As propostas foram enviadas por
e-mail  aos membros do conselho, em dois grupos de quatro e cada pessoa
pôde escolher três e enviar. Outro informe foi passado pelo conselheiro Wander
a  respeito  da  conversa  que  teve  com  o  assessor  do  Secretário  Evandro
Evangelhista, a quem solicitou um parecer da minuta encaminhada para criação
de um Núcleo de Articulação de Políticas Públicas Municipais para as Pessoas
com  Deficiência.  Segundo  o  assessor,  a  minuta  foi  entregue  ao  chefe  de
gabinete Miromar Rosa. Diante disto,  o coordenador entrou em contato com
Miromar  e  foi  informado que a  minuta  está  aprovada.  Resta  a  iniciativa  de
baixar  o  decreto  e  para  que  isto  ocorra,  o  conselheiro  Wander  entrará  em
contato com o Secretário Evandro para a tentativa de agendar uma reunião com
o  prefeito.  Após  conversa  com  o  vereador  Pedro  Kawai,  foi  elaborada  e
encaminhada à Câmara, a alteração da Lei 8199 para realizar a Conferência
Municipal a cada quatro anos através da alteração do inciso 24 e o inciso 20,
propondo que seminários,  congressos,  debates ou reuniões ocorram a cada
dois anos. O próximo informe foi passado pela conselheira Graziela sobre sua
participação  na  Conferência  da  Saúde  da  Mulher  onde  foi  escolhida  como
delegada do Estado. Segundo Graziela, foram dois dias (ontem e hoje) ambos,
com uma grande  adesão  e  número  de  participantes  além do  esperado.  As
propostas elaboradas nesta Conferência Macro serão enviadas por e-mail aos
conselheiros. O conselheiro Ademir aproveitou o momento, para informar que
atualmente, a cidade de Piracicaba possui dezessete banheiros adaptados para
ostomizados. Informou também, que dia três de maio, às 9h,  será realizada
uma  palestra  na  Câmara  Municipal  sobre  incontinência  urinária  e  fecal.   A
conselheira Rita colocou a necessidade de comunicar o Conselho da Saúde
sobre os problemas com as macas do pronto socorro da Vila Rezende, que são
muito altas e inapropriadas para as pessoas com deficiência, além da falta de
identificação  dos  funcionários  que  não  estão  uniformizados.  A  conselheira
Cláudia informou que a psicóloga Renata Pastor Cardoso em parceria com o
Instituto Cavalgar, iniciará um grupo de acolhimento para mães de filhos com
deficiência,  no  dia  18  de  abril  às  14h.  O  Evento  será  gratuito  e  demais
informações serão encaminhadas através do e-mail. A conselheira Cláudia que
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faz parte  da Comissão do Lar  Franciscano prosseguiu  com a palavra,  para
expor sua observação a respeito da Samanta que residia no Lar Franciscano e
foi encaminhada ao NAS- Núcleo de Apoio Social. Em contato com Samanta e
as  visitas  ao  local,  observou  sérios  prejuízos  emocionais  que  foram
acarretados,  devido  à  maneira  como  esta  mudança  foi  conduzida,
principalmente porque houve um aumento visível no uso de medicação e nos
comportamentos estereotipados. A conselheira elaborou e leu aos presentes,
um  parecer  por  escrito  do  seu  relato  de  observação,  análise  e  conclusão
constando  itens  como:  espaço  físico  aparentemente  adequado,  com
necessidade de acessibilidade arquitetônica e a importância de capacitar  os
profissionais para lidar com as especificidades das pessoas com deficiência. A
conselheira Euclídia e o coordenador ressaltaram a necessidade de discutirmos
políticas  públicas  para  a  base  inicial  de  acolhimento  às  pessoas  com
deficiência, no sentido de possibilitar um desenvolvimento desde a infância, que
seja  voltado  à  autonomia  na  vida  adulta  e  a  possibilidade  de  inserção  no
mercado  de  trabalho.  O  coordenador  enfatizou  a  importância  de  nos
posicionarmos diante desta situação e, se necessário, encaminhar ao Ministério
Público para que providências sejam tomadas. O último assunto foi  passado
pela conselheira Euclídia que agradeceu o conselheiro Wander por realizar uma
palestra inaugural para o grupo de iniciação profissional montado pelo Espaço
PIPA. Até o momento, o curso está com oito participantes e foi  formado em
parceria  com  a  SEMTRE-  Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e  Renda  que
auxiliou  com  a  disponibilização  do  espaço.  O  curso  tem  como  objetivo  a
qualificação e inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho,
na  perspectiva  do  emprego  apoiado,  iniciando  com  noções  básicas,  a
possibilidade de contato com empresas, com apoio desde o mapeamento de
vagas, o processo seletivo, a identificação com a vaga e o acompanhamento
nos  conflitos  que  surgem  no  dia  a  dia.  Finalizou  dizendo  que  o  Brasil  é
referência na Legislação para pessoa com deficiência e a ONU- Organização
das Nações Unidas solicitou a participação do país em uma apresentação, pois
existem países que querem conhecer nossa organização. Nada mais havendo a
tratar,  eu Andréa Niquito Zaia encerro a presente ata, que deverá ser lida e
assinada.

____________________                             _______________________

Andréa Niquito Zaia                                      Francisco Nuncio Cerignoni.

    2º Secretária                                                        Coordenador


