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ATA Reunião Ordinária – dia 13/09/2017

Aos  treze  dias  do  mês  de  setembro  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,  Andréa  Niquito  Zaia,  Ademir  Barbosa,
Janaína Nalesso, César do Nascimento Santos, Conceição Aparecida Brancalion, Graziela
Gozzo  Tozin,  Elisabete  Gonçalves  Ruas,  Silvia  Danielly  de  Araújo  Marchete,  José
Salvador Teodoro da Silva, Wander Viana Santos, Vanessa Cristina Souto e Elisângela da
Silva Oliveira. Como ouvintes: Maria das Graças Martins Barbosa, Ivan Franco Barbosa,
Débora Cristiane Alves Moreira e Rita de Cássia Rodrigues. Justificaram ausência: Clévis
Francisco Lorenzi  Spada,  Euclídia  Maria  L.  B.  Fioravante,  Eduardo de Paula  Azzini  e
Rosalina Martins de O. Castanheira. O coordenador Francisco iniciou a reunião mostrando
aos presentes o Folder da “VI Semana Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência” que
ocorrerá  no  período  de  18  a  23  de  setembro,  contendo:  o  texto  da  Carta  aberta  a
população, a programação e os nomes de todos que contribuíram para realização dos
eventos. Francisco enfatizou a importância da participação deste conselho, principalmente
na coletiva de Lançamento, na Tribuna da Câmara de Vereadores, na Caminhada e no
Debate de encerramento. Na sequência, deixou os folders a disposição para que todos os
presentes contribuam com a divulgação. Para o dia da Caminhada, informou que a água já
foi  providenciada, restando apenas a confecção da fitinha verde que será usada como
símbolo  alusivo  ao  mês  da  pessoa  com  deficiência  chamado:  “Setembro  Verde”.  Os
próximos assuntos tratados foram dois Ofícios enviados pelo vereador André Bandeira, o
primeiro trata-se de um grupo de cadeirantes que o procurou com o propósito de solicitar o
transporte ELEVAR para levar  as pessoas com deficiência em atividades religiosas,  o
outro pedido, segundo o documento, foi da ONG AVISTAR para que este transporte seja
disponibilizado para os seus usuários. Estes documentos foram enviados por e-mail para o
parecer  da  Comissão  de  Fiscalização  e  demais  membros  deste  Conselho  e  duas
respostas retornaram, uma do conselheiro Eduardo que trabalha nesta ONG e esclareceu
que a AVISTAR não fez nenhuma solicitação ao vereador. A outra resposta foi da Rita, se
manifestando contra o transporte ser disponibilizado aos usuários da Avistar. Diante disto,
a Comissão composta por Francisco, Ademir e Eduardo, se reuniu e redigiu um parecer
que foi lido aos presentes para ser deliberado e aprovado. O parecer foi elaborado com
base  na  legislação  Federal  e  Municipal,  propõe  algumas  sugestões  de  melhorias  e
convida  o  vereador  a  participar  de  uma  reunião  que  poderá  ser  agendada  a  fim  de
discutirmos especificamente este assunto. Finalizada a leitura, Rita explicou aos presentes
que se manifestou contra, devido a atual condição deste transporte que está com vários
problemas  de  manutenção,  portanto,  reconhece  e  concorda  com  a  necessidade  de
atender a todos, desde que os veículos estejam em condições de uso, citou a VAN nº 262
que está com problemas no elevador. O conselheiro Wander expôs sua opinião a respeito
do parecer dizendo que o documento está bem escrito, porém, discorda da conclusão pois
este  transporte  deveria  ser  disponibilizado  para  as  pessoas  que  realmente  não  tem
condições de locomoção e ressalta a importância de que alterações na Lei sejam feitas e
votadas desde que haja concordância entre o Câmara e o Conselho. Francisco justificou
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dizendo que o documento foi elaborado de acordo com a Lei que prevê o mesmo direito
de  acessibilidade  para  as  pessoas  com  deficiência  ou  as  que  possuem  mobilidade
reduzida.  A conselheira  Rosana complementou esclarecendo que se o transporte ficar
restrito  somente  aos  cadeirantes,  isto  poderia  ser  interpretado  como  segregação.  O
conselheiro José Salvador expôs a sua necessidade de fazer uso deste transporte devido
as condições das calçadas, as dificuldades enfrentadas devido os problemas nas VANS e
as  falhas  no  horário.  A conselheira  Graziela  colocou  sua  insegurança  e  lembrou  as
dificuldades que os deficientes visuais enfrentam para locomoção com autonomia, devido
à falta de semáforos sonoros, piso tátil e as calçadas irregulares. Na tentativa de garantir
que as mudanças sejam realizadas visando as necessidades dos usuários e levando em
conta  todas  as  colocações,  o  coordenador  concluiu  dizendo  que  além do  retorno  ao
vereador,  podemos  abrir  para  discussão  tornando  público  este  parecer,  divulgando
também para imprensa, encaminhando ao Ministério Público e a Câmara de Vereadores.
Finalizada as colocações,  a  votação foi  realizada,  sendo decidido que o parecer  será
enviado  ao  vereador  com  cópias  aos  demais  segmentos  citados.  Após  a  votação,  o
próximo assunto foi exposto pela conselheira Vanessa a respeito de uma criança que tem
uma Síndrome e  obesidade  que  está  impedindo-o  de  frequentar  a  escola  e  fazer  as
terapias. Foi explicado que a criança não tem deficiência física, ele não consegue andar
devido  à  obesidade  e  a  mãe  não  tem  condições  de  leva-lo.  Francisco  esclareceu
lembrando a todos que numa reunião anterior deste conselho, esta situação já foi citada
por  outros  conselheiros  e  informado  que  haveria  uma  reunião  no  CRAS-Centro  de
Referência de Assistência Social do Jardim São Paulo a qual o coordenador participou
representando  o  Conselho.  Nesta  reunião,  foram  propostas  ações  designadas  ao
Conselho  Tutelar  e  assistência  social,  pois  existem  outros  problemas  envolvidos
relacionados aos cuidados com a saúde, principalmente na questão alimentar que requer
auxílio e envolvimento para que haja uma grande mudança. Diante disso, ficou resolvido
que este Conselho tentará verificar como está a situação e se podemos oferecer auxílio.
Logo após, a conselheira Rita relatou uma situação vivenciada em um Salão de Festas
que não tem acessibilidade e que estes problemas também ocorrem em outros salões. O
conselheiro César sugeriu formar uma comissão para fiscalizar a acessibilidade em salões
e  demais  setores  que  considerarmos  necessário.  A comissão  foi  composta  por:  Rita,
Elisabete, Ademir e Graziela, ficando resolvido que o grupo fará uma reunião para elencar
os  passos.  Os  próximos  assuntos  foram  a  informações  passadas  a  respeito  da
Caminhada, o conselheiro César relatou que o transporte e o som, serão disponibilizados
pelo Sindicado dos Bancários para o trajeto, a Carta aberta ficou pronta e a faixa com os
dizeres: “A deficiência não é da pessoa, mas sim do local” com destaque para o “Setembro
Verde”. Durante a caminhada, o conselheiro Cesar ficará com o microfone no carro de
som  e  a  água  será  guardada  neste  carro.  Na  sequência,  a  conselheira  Conceição
informou  que  dia  29  das  13h  às  17h  ocorrerá  na  SEMTRE-Secretaria  Municipal  do
Trabalho e Renda, uma ação Nacional do Ministério do Trabalho chamada: “Dia D”. Este
evento visa  a  inclusão  de pessoas com deficiência  no  mercado  de trabalho.  Após,  a
conselheira Rosana relatou uma situação vivenciada por ela e sua irmã dia 08 no hospital
UNIMED,  em que devido  à  deficiência  visual,  ambas  foram impedidas de visitar  uma
pessoa que faleceu logo depois. Outra situação foi relatada pelo conselheiro Wander que
retomou com o grupo a importância de pensarmos na deficiência considerando “todas” e a
necessidade da descrição de fotos e imagens que fazem parte de conteúdos enviados por
wat  zap  e  e-mail.  Em seguida,  o  conselheiro  Ademir,  informou  aos  presentes  que  o
CECAN-  Centro do Câncer, prestou uma homenagem a Associação dos Ostomizados. O
último informe passado pelo coordenador, foi que o IAP- Instituto Autista de Piracicaba,
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realizará  na  próxima  semana  um  ciclo  de  palestras  no  Centro  de  Reabilitação  de
Piracicaba que está cedendo o espaço. 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


