
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,

        DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil.

ATA Reunião Ordinária – dia 08/06/2017

Aos oito dias do mês de junho 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 dezeno-
ve às vinte e uma horas, para reunião entre os representantes do Poder Público e da Soci-
edade Civil, estando presentes: Francisco Nuncio Cerignoni, Andréa Niquito Zaia, Concei-
ção Aparecida Brancalion Souza, Elisangela da Silva Oliveira, Eduardo de Paula Azzini,
Euclidia Maria L. B. Fioravante, Clévis Francisco Lorenzi Spada, Osmir Domingos de An-
drade, Elisabete Gonçalves Ruas, José Salvador Teodoro da Silva, Ademir Barbosa, Ja-
naina Nalesso, Daniele Geleilete Camolese, Cesar do N. Santos, Fabiana Lombardi. Ou-
vintes: Maria das Graças Martins Barbosa, Ivan Franco Barbosa, Leandro da Silva, Pedro
Carlos T. Barbosa, Kátia Maria Paschoalini, Rita de Cássia Rodrigues, Edinaura Lopes da
Costa e os alunos da ESALQ: Gabriela Manfrin, Thierry T. R. Couto, Flávio T. Figueiredo.
Justificaram ausência: Graziela Gozzo Tozin, Rosalina M. de O. Castanheira, Tânia Valério
de O. Scaranello,  Letícia Peres Farias Françoso, Rodrigo Honório Françoso e  Rosana
Aparecida Geraldo Pires. O coordenador Francisco iniciou a reunião parabenizando a Fa-
biana e o José Salvador pela recente aquisição da casa própria. Em seguida, o conselhei -
ro Clévis realizou a leitura do parecer redigido pelo coordenador Francisco e a conselheira
Rosana de acordo com o que foi informado pela Comissão responsável, após a visita na
residência do NAS- Núcleo de Apoio Social. O documento descreve detalhadamente a ob-
servação realizada pela comissão e todos os pontos relevantes elencados por este Conse-
lho desde adaptação da Samanta que devido à idade, foi transferida do Lar Francisco para
o referido local. O trecho cita a composição da residência com detalhes do espaço físico e
segue, pontuando a necessidade de algumas adaptações arquitetônicas. Com relação à
equipe de profissionais, aponta a importância de contratar uma cuidadora e no final, res-
salta a necessidade de um planejamento prevendo as demandas das próximas pessoas
que virão para esta residência. Após a leitura, o coordenador esclareceu que o documento
foi aprovado pela mesa diretora e encaminhado ao Promotor Público Dr. Luiz Sérgio Hulle
Catani, ao Lar Franciscano, e a SEMDES- Secretaria Municipal do Desenvolvimento Soci-
al, por ser o setor responsável pelo NAS- Núcleo de Apoio Social. A conselheira Euclídia
enfatizou a importância em prepara-los para autonomia e a necessidade de rever a situa-
ção de todas as pessoas que ao completarem dezoito anos precisam deixar a instituição.
O coordenador concluiu informando que no dia 11 de julho haverá um Encontro no SESC
com o título: “A Residência Inclusiva na Perspectiva da Lei Brasileira de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência”. O evento será aberto ao público e convidados dentre eles: Os Con-
selhos Municipais da Pessoa com Deficiência, da Criança e do Adolescente e da Assistên-
cia Social dos 23 municípios da Aglomeração Urbana de Piracicaba, as Secretarias Muni-
cipais de Desenvolvimento Social ou similar desses 23 municípios, as entidades que tra-
balham com Pessoas com Deficiência no Município de Piracicaba, os demais municípios e
as entidades assistenciais. Terá como palestrante Luiz Carlos Lopes (Secretário Adjunto
da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e contará com a partici -
pação de: Eliete Nunes (Secretária Municipal de Desenvolvimento Social); Maria Ap. Ribei-
ro Germek (Diretora do DRADS- Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento
Social) e Nazira Levy Brudnewski (Assistente Técnico da SEADS- Secretaria Estadual e
Assistência e Desenvolvimento Social). No decorrer dos próximos dias, o convite será en-
viado com informações mais detalhadas. Logo após, informou que no dia 23 de junho às
14h está prevista uma reunião entre os Conselhos e terá Renato Morgado como convida-
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do, o principal assunto será: “A reativação  do FOPEC - Fórum Permanente dos Conse-
lhos do Município”,  dando sequência ao que foi  decidido na Conferência realizada em
2015. Outro assunto tratado foi à necessidade de reunir a Comissão de Eventos, para a
organização da Semana de Luta da Pessoa com Deficiência que ocorrerá em setembro. A
conselheira Euclídia sugeriu ampliarmos a articulação com outros setores, com o objetivo
de viabilizar ações mais efetivas e a participação de todos nos eventos que serão realiza-
dos. O conselheiro Eduardo que faz parte da Comissão de Fiscalização relatou que a Pre-
feitura de Piracicaba entregou oficialmente as obras do corredor de ônibus do Piracicami-
rim. Informou também, que no dia 05 teve início a exposição chamada: “Grandes Nomes,
Grandes Feitos” que está aberta ao público no Hall da Câmara de Vereadores até o próxi-
mo dia 29 de julho. A exposição apresenta 12 personalidades brasileiras e estrangeiras
que desenvolveram ações de destaque na luta por direitos humanos, pela arte e à cul -
tura. Além disso, o espaço possibilita acessibilidade às pessoas com deficiência e ex -
periências sensoriais. No dia 19 de junho, haverá na Câmara de Vereadores a primeira
de um ciclo de Palestras, com o tema: “Conselhos Municipais: Exercício de Cidadania". O
conselheiro Ademir convidou os presentes e solicitou apoio para a divulgação do Bingo or-
ganizado pela Associação dos Ostomizados que ocorrerá dia 12 de julho na Área de Lazer
da Santa Casa. Encerrado os informes sobre eventos, o coordenador retomou o fato ocor-
rido  Unidade Básica de Saúde Vila Cristina  envolvendo a conselheira Elisabete quando
passava por um exame. Esclareceu aos presentes sobre o ofício redigido por este Conse-
lho e enviado ao Secretário de Saúde. Para averiguar o fato uma Comissão de Sindicância
foi aberta, portanto, aguardaremos a conclusão. Quanto ao ofício enviado à SEMUTRAN-
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte a respeito do episódio vivenciado pelo con-
selheiro José Salvador, até o momento, não tivemos retorno. A conselheira Elisabeth ex-
pôs a necessidade de transporte para participar dos eventos mencionados nesta reunião e
a ouvinte Kátia complementou, orientando o procedimento para enviar um ofício à SEMU-
TRAN solicitando com antecedência à responsável, para que o itinerário possa ser organi-
zado. A conselheira Conceição informou aos presentes que o COMIT- Comitê de Inclusão
da Pessoa com Deficiência no Mercado iniciou o curso chamado: “A criação do time do
emprego inclusivo” que ensina como procurar um emprego e se manter nele. O programa
prevê a orientação e apoio ao trabalhador maior de 16 anos, desempregado ou que busca
seu primeiro emprego. Tem como objetivo auxiliar os participantes no reconhecimento das
suas habilidades, interesses e valores, aumentando assim suas chances de colocação
e/ou recolocação no mercado de trabalho. Contará com turmas de 30 pessoas, dentre
elas, pelo menos 10 vagas serão disponibilizadas para pessoas com alguma deficiência.
Os interessados poderão entrar em contato com a SEMTRE- Secretaria Municipal do Tra-
balho e Renda para a inscrição. A conselheira Euclídia relatou que a exigência do Ensino
Médio é algo que poderia ser repensado pois dificulta a oportunidade para as pessoas
com deficiência. Finalizado os assuntos, o coordenador encerrou a reunião, agradecendo
a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Andréa Niquito Zaia encerro a pre-
sente ata, que deverá ser lida e assinada.

____________________                             _______________________

Andréa Niquito Zaia                                      Francisco Nuncio Cerignoni.

    2º Secretária                                                        Coordenador
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