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ATA Reunião Ordinária – dia 02/08/2017
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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,
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, Clévis Francisco Lorenzi Spada, Andréa Niquito Zaia,
Ademir Barbosa, Euclídia Maria L. B. Fioravante, Janaína Nalesso, César N. dos Santos,
Conceição Aparecida Brancalion, Eduardo de Paula Azzini, Graziela Gozzo Tozin, Osmir
Domingos de Andrade, Kátia Maria Paschoalini, Fabiana Lombardi, Tânia Valéria de O,
Scaranello, Elisabete Gonçalves Ruas, Silvia Danielly de Araújo Marchete, José Salvador
Teodoro da Silva e Cinthia Mara Stivali. Como ouvintes: Maria das Graças Martins
Barbosa, Ivan Franco Barbosa, Pedro Franco Barbosa, Maria Aparecida de Paula Galvão
e Rita de Cássia Rodrigues. O coordenador Francisco iniciou a reunião parabenizando a
todos pelo aniversário de nossa cidade que ontem completou 250 anos, o conselheiro
Ademir comentou que a Associação dos Ostomizados também completou quatro anos. Em
seguida, deu início a pauta, informando que trouxe o Decreto de 2005 que regulamenta o
uso do ELEVAR, contendo os direitos e deveres dos usuários bem como a documentação
necessária para adquirir o cartão VAI de gratuidade no transporte para pessoa com
deficiência. Na sequência, a conselheira Graziela mostrou fotos e expôs aos presentes
como foi sua participação como delegada na Conferência Estadual da Saúde da Mulher,
que ocorreu em Águas de Lindóia nos dias 06 a 08 de julho, contando com a presença de
309 delegados, onde teve a oportunidade de propor uma moção que foi aprovada. A
moção solicita que os limites e direitos da mulher com deficiência no ambiente de trabalho
sejam respeitados e a necessidade de macas apropriadas para a realização de exames
em pessoas com deficiência. A próxima será a Conferência Nacional que ocorrerá nos dias
17 a 20. Neste evento, Graziela foi eleita e representará o conselho com o propósito de
conseguir a aprovação desta moção neste seguimento. O coordenador complementou
dizendo que a necessidade de macas apropriadas vem sendo reivindicada desde a
Conferência realizada na nossa cidade em 2005 e recentemente está em evidência
através do processo de sindicância, aberto em função da dificuldade vivenciada pela
conselheira Elisabete, durante a realização de um exame na Unidade Básica de Saúde
Vila Cristina. A conselheira kátia salientou a importância de denúncias como está para que
as propostas de melhorias sejam promovidas, ressaltou também o comparecimento de
pessoas com deficiência nas reuniões realizadas no Conselho de Assistência Social e no
Conselho da Saúde. Segundo Kátia, o Conselho da Saúde está à procura de outra sede
que possibilite a acessibilidade para pessoa com deficiência. O terceiro item tratado foi à
avaliação da palestra debate realizada no SESC dia 11 de julho das 14h às 17h com o
tema: “A Residência Inclusiva na Perspectiva da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência”. O coordenador entregou aos presentes, o resumo da programação contendo
informações sobre os convidados e a Carta Aberta, elaborada como documento final deste
debate. Para realização deste debate, o SESC- Serviço Social do Comércio cedeu o local
e toda articulação foi realizada pelo COMDEF- Conselho Municipal de Proteção, Direitos e
Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência em parceria com a SEMDES - Secretaria
Municipal do Desenvolvimento Social. O evento conseguiu mobilizar os 23 municípios da
aglomeração urbana, liderado pela cidade de Piracicaba, contando com o comparecimento
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de 85 pessoas. A maioria dos presentes relatou que os assuntos tratados foram
interessantes, devido à participação de autoridades importantes como: Luis Carlos Lopes
que é Secretário Adjunto da Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência e Nazira
Levy Brudnewski assistente técnica da Secretaria de Estado de Assistência e
Desenvolvimento Social, contamos também com o relato dos responsáveis pela residência
inclusiva que existe nas cidades de Araras chamada: “Casa luz do amanhã”, a equipe da
DRADS- Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba e a
Secretária Eliete Nunes. Os pontos negativos foram à falta de acessibilidade, o pouco
tempo no debate final e para tirar uma foto do grupo com o propósito de registrar o evento.
Isto ocorreu devido à impossibilidade de estender o horário porque havia outro evento
programado logo em seguida. Contudo, a Carta de Piracicaba vem sendo bem recebida
nos locais que foi encaminhada, dentre eles, a Secretaria do Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, aos participantes que deixaram e-mail e para o Secretário
Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Brasília, chamado: Marcos Pelegrino.
Como próximo passo, está previsto outro debate envolvendo o Ministério Público que será
organizado pelas cidades de Rio Claro e Limeira, pois estas cidades estão enfrentando o
mesmo problema com jovens que viviam institucionalizados e ao completar 18 anos
precisam deixar o local. A conselheira Rosana sugeriu que o juiz Dr. Wander Pereira
Rossete Junior seja convidado para participar da discussão deste assunto. O próximo
assunto tratado foi o retorno da Comissão de Eventos informado pelas conselheiras:
Conceição e Euclídia, iniciando a pela Coletiva de Impressa para abertura da “Semana de
Luta da Pessoa com deficiência” que ocorrerá no SESC dia 15/09 às 14h, tendo como
convidados: o Prefeito, a SEMDES- Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e o
COMDEF- Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Para divulgação do evento, a
comissão entrará em contato com Rafael Santos, assessor do vereador Marcos Abdala
para solicitar apoio da imprensa. Por se tratar de públicos diferentes, a conselheira
Euclídia sugeriu a divulgação dos eventos separados. No dia 18 está prevista a
Suspensão na Câmara de Vereadores de Piracicaba e para o dia 19, às 19h30, resta
definir a possibilidade de uma palestra na OAB- Ordem dos Advogados do Brasil, tendo
como convidados: os advogados, juízes e promotores para discutir a Lei Brasileira de
Inclusão estendendo também o convite para a advogada Dra. Gislaine Martins Fernandes,
membro do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência de
Araçatuba/SP que necessitará de transporte, alimentação e estadia. Para estas
necessidades, a conselheira Euclídia fez a solicitação para OAB- Ordem dos Advogados
do Brasil e está aguardando o retorno. O conselheiro Clévis informou que dia 19 no
período da tarde das 14h às 17h a SELAM- Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras realizará as seguintes atividades esportivas: vôlei, handebol e karatê...
Estas atividades ocorrerão no miniginásio de esportes e as entidades serão convidadas.
No dia 14, está programada uma reunião com as entidades para a organização e
participação na caminhada que ocorrerá dia 21, resta definir o horário e provavelmente
ocorrerá na SEMTRE- Secretaria Municipal do Trabalho e Renda. Até o momento, está
previsto como programação que a concentração inicie em frente ao Mercado Municipal às
8h30 e a caminhada às 9h, falta definir quem fará o cerimonial de encerramento na Praça,
o som, as tendas e a doação de água. A carta e a articulação com a imprensa serão
providenciadas pelo conselheiro Cesar. O conselheiro Clévis lembrou a necessidade de
solicitar a reserva da Praça e o ponto de energia elétrica. Como ocorreu no ano anterior,
as entidades poderão levar faixas, cartazes, fitinhas... Além destas atividades, a comissão
entrou em contato com Renata Gava que é diretora do Museu Histórico e Pedagógico
Prudente de Moraes e comentou sobre um material fotográfico feito por pessoas com
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deficiência visual numa oficina realizada em 2016 e está com a intenção de fazer uma
exposição com este material. A professora Valéria explicou que o contato já foi feito com o
responsável pelas fotografias, esta exposição está agendada e prevista para ser realizada
na UNIMEP- Universidade Metodista de Piracicaba no período de 30 de agosto a 23 de
setembro. Será marcada uma reunião com o responsável para organização deste evento.
A ideia de fazer a exposição neste local surgiu porque a Universidade também tem uma
programação para o mês de setembro com as seguintes atividades: Oficina de LIBRAS
que ocorrerá dia 18 das 14h às 17h, dia 19 das 14h às 17h haverá uma Oficina de Cinema
que terá como assunto os filmes relacionados às pessoas com deficiência e a inclusão, no
dia 20 no período da manhã ocorrerá uma Oficina de Braille e a tarde haverá um
seminário com mesa redonda tendo duas professoras da UNICAMP como convidadas
para falar sobre o ensino da pessoa cega, encerrando com a exposição de fotos. No dia
21 das 14h às 17h haverá uma Oficina de Pais de alunos com deficiência e no dia 22 no
período da noite haverá uma palestra sobre a Inclusão da pessoa com deficiência no
mercado de trabalho, tendo como palestrante convidado um professor do curso de Direito
e ele está tentando trazer como convidada a Dra. Emmanuelle Alkimin. O próximo assunto
tratado foi o retorno a Comissão de Fiscalização através dos conselheiros Ademir e
Eduardo que estiveram percorrendo os locais onde foram construídos os novos corredores
de ônibus e detectaram uma série de problemas em função disto, tiveram a ideia de
percorrer novamente estes itinerários junto com o engenheiro da prefeitura para mostrar
estas falhas, inclusive os problemas detectados na Rua Governador e Avenida Renato
Wagner. A data foi marcada para o dia 10 e o engenheiro Evandro irá acompanha-los.
Também no dia a conselheira Rosana representará o coordenador em uma Audiência na
Vara de Infância e Juventude. Logo após, a conselheira Rita relatou a dificuldades
enfrentadas em eventos que se estendem e os usuários do transporte ELEVAR precisam
ir sem ter a possibilidade de ficar até o final. O coordenador sugeriu que existe a opção de
agendar a saída com 1 hora além do tempo programado, porém, os usuários correrão o
risco de ficar aguardando o transporte caso o evento termine antes ou no horário. Outra
solicitação de Rita é que nos próximos eventos seja considerada a questão da
acessibilidade, principalmente com relação à distância do percurso que a pessoa com
deficiência precisa fazer do transporte do ELEVAR até o local. Em seguida, o coordenador
entregou cópias aos presentes e informou que o COMDEF recebeu o convite para
participar de um projeto chamado: “Orçamento e Direito à Cidade- Fortalecimento de
Organizações da Sociedade Civil para Monitoramento e Incidência na Política de
Mobilidade Urbana”. Trata-se de um financiamento feito pela União Europeia em 10
cidades do Brasil, destinado a 07 capitais e 03 cidades do interior sendo elas: Piracicaba,
Ilha Bela e Ilhéus. O projeto visa capacitar 50 organizações da sociedade civil para atuar
nestas questões da mobilidade urbana. Cada cidade possui um grupo que coordena e
Piracicaba está sendo representada pela equipe do Observatório Cidadão que tem como
tarefa convidar cinco entidades da sociedade civil para participar desta capacitação e uma
das escolhidas é o COMDEF, além da Associação dos Moradores de Tupi, o Observatório
Social, as Promotoras Populares e o grupo Grumus de Mobilidade Urbana Sustentável. A
duração deste projeto é aproximadamente dois anos e meio com foco em capacitações
visando o empoderamento da cidade nestas questões da Mobilidade Urbana. Se
aceitarmos o convite será necessário designar três pessoas, pois existe uma série de
tarefas para 2017 e as viagens serão custeadas pelo projeto. Em setembro ocorrerá o
lançamento Nacional que será em Brasília e a partir disto, iniciarão as oficinas e cursos.
Todos concordaram e os interessados foram: Francisco, Valéria, Graziela, Ademir e o
Wander que não está presente, mas também será convidado. O último item da pauta foi o
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informe referente à reunião realizada dia 25 de julho pelo vice-prefeito e secretário de
Governo e Desenvolvimento Econômico, José Antônio de Godoy, com representantes de
17 conselhos municipais para discutir a rearticulação do FOPEC- Fórum Permanente dos
Conselhos Municipais de Piracicaba. Nesta reunião ficou decidido que haverá uma nova
posse de todos os membros e a eleição dos novos: coordenador e secretário. Para esta
Eleição, o COMDEF já recebeu um Ofício de convocação nº 172/2017 da Secretaria
Municipal do Governo e Desenvolvimento Econômico, confirmando a data da reunião para
15 de agosto às 17h30 no 3º andar do Centro Cívico no CQP- Centro de Qualificação
Profissional da Prefeitura. Nesta Eleição, o COMDEF será representado pelo coordenador
Francisco e a 2ª secretária Andréa. 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

