
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DIREITOS E
 DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA da Reunião Ordinária Remota – dia 01/09/2021

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se remotamente,

através de reunião online, via aplicativo Meet,  em primeira convocação, às dezenove

horas, os Conselheiros: Wander Viana Santos, Elisângela da Silva Oliveira, César do

Nascimento  Santos,  André  Luiz  Rosembach,  Letícia  Françoso,  Clévis  Spada,  Sueli

Aparecida Gobbo Araújo, Mirella Caroline Cappelletti, Daniele Geleilete Camolesi, Maria

Luzia  Inácio  Corrêa,  Ademir  Barbosa,  Márcio  Domingues,  Andréa  Aparecida  Gazzafi

Savino, Inez Machado de Lima, Eduardo de Paula Azzini, Márcia Fabiana da Silva, Laís

Parolli e Silvia Helena Rigoldi Simões. Ouvintes: Larissa Oliveira (representando a Casa

dos Conselhos) e Vereador André Bandeira. Justificaram ausência: Maria Luiza Gomes

Zolini e Renata Aparecida Rosa.  O coordenador Wander iniciou  a reunião colocando a

ata  da  reunião  anterior  em  aprovação  e  o  conselho  aprovou  por  unanimidade.  O

vereador André Bandeira pediu para participar da reunião para falar sobre o cumprimento

da lei de cotas por parte da Prefeitura Municipal de Piracicaba. André Bandeira disse que

fez  um  requerimento  e  questionou  se  a  Prefeitura  cumpria  a  lei  de  cotas,  quantos

funcionários  trabalhavam  na  Prefeitura  e,  desse  total,  quantos  eram  pessoas  com

deficiência? A resposta dada pela Prefeitura foi a de que o órgão executivo municipal

cumpria a lei de cotas, já que possuía, na data de 08 de julho de 2021, 7521 funcionários

ativos, dos quais 40 eram pessoas com deficiência. André disse que aí se constatou que,

na realidade, o executivo municipal não tem cumprido a lei de cotas, que assegura o

direito  de  haver  pelo  menos  5  por  cento  de  pessoas  com  deficiência  do  total  de

servidores ativos. Nesse caso, haveria necessidade da contratação de aproximadamente

350 servidores, e não apenas 40. Bandeira solicitou ajuda ao COMDEF para mover uma

ação conjunta, a fim de fazer valer o cumprimento da lei e de garantir o número correto

no preenchimento das vagas. Wander informou que possui  conhecimento dos editais

para concurso público da Prefeitura e que o considerava extremamente burocrático e

desestimulante, fazendo com que os interessados desistissem de ingressar na carreira.

Wander e Elisângela sugeriram que a Comissão de Políticas Públicas do COMDEF se

reunisse com o nobre vereador para discutir o assunto e promover os encaminhamentos

para solucionar tal questão. Assim, ficou definido com André Bandeira que o COMDEF
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entraria em contato com a equipe do vereador para demandas da questão. A

próxima pauta da reunião foi a Conferência Municipal, nos dias 29 e 30 de setembro, de

forma  “online”,  das  9  da  manhã  ao  meio  dia  e  01  de  outubro,  presencial.  Wander

informou que no primeiro  dia  seria  realizada a  composição da mesa com o prefeito

municipal, secretária de assistência, vereador Gilmar Rotta e Wander Viana Santos. Em

seguida, aconteceriam duas palestras, transmitidas em “live" nas redes sociais, com os

convidados  Célia  Leão,  Secretária  do  Estado  da  pessoa  com  deficiência  e,  a  ser

confirmado, o desembargador Ricardo Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho do

estado do Paraná.  No segundo dia, sala de discussão dos 5 eixos, divididos em salas

virtuais com os temas e propostas e, finalmente, no terceiro dia, seria feita, de forma

presencial, no Teatro do Engenho, a leitura e a votação das propostas, pelos delegados

eleitos  nas  salas  de  discussão.  Em  seguida,  se  elegeriam  os  delegados  para  a

Conferência Estadual. Wander disse também que já estava acontecendo pré conferência

com as  entidades  participantes  para  haver  temas  a  serem tratados  na  Conferência.

Wander e Elisângela informaram que seria necessária e muito importante a participação

dos conselheiros. Foi também pauta da reunião, a Semana da Pessoa com Deficiência,

cujas atividades foram definidas pela comissão de eventos, entre os dias 20 a 24 de

Setembro. Dia 20, seria realizada uma “live" com 5 Conselheiros do COMDEF, com os

eventos da semana divulgados em informativos nas redes sociais. No dia 21, ocorreria

um evento presencial, no Anfiteatro da Educação, com a participação de dois técnicos de

atletas paralímpicos e de professores de Educação Física que trabalhavam com pessoas

com deficiência. Também ocorreria na TV Câmara uma abertura com o vereador Gilmar

Rotta  e  Wander  Viana Santos  para  divulgação da  “Semana da luta  da  pessoa com

deficiência.  Dia  22,  “Live”  do  PAM –  Programa de  Atividades  Motoras  com Euclidia

Fioravante, Wander Viana Santos e Clevis Spada. E nos dias 23 e 24, ocorreria uma

“live"  com  a  participação  das  entidades  ligadas  às  pessoas  com  deficiência  em

Piracicaba, com o relato de todas as ações realizadas e com os desafios e perspectivas

futuras.  A Conselheira Silvia explicou que na Comissão de Políticas Públicas elaborara

com a conselheira Inez um questionário para fazer levantamento dessas entidades para

poder ter uma participação maior. Wander explicou que tal discussão aconteceria ainda

e, para o próximo ano já seria possível integrar mais associações. Deu-se, em seguida,

continuidade aos eventos. No dia 24, o programa “Câmara Convida”, da TV Câmara,
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faria  uma entrevista  com as conselheiras  Letícia  Françoso e  Elisângela  da

Silva  Oliveira,  ao  meio  dia.  Assim ficou  definida  a  Semana da  luta  da  pessoa  com

deficiência,  elaborada  pela  comissão  de  eventos  e  aprovada  pelo  Conselho.  Nos

informes, foi relatada a reunião que ocorreu na Clínica dos Olhos, com a presença das

Conselheiras Inez Machado, Elisângela Oliveira e Márcio Domingues, que relataram uma

conversa  com  os  profissionais  especializados  no  assunto  da  doença  degenerativa

Macular que afetava a visão. A melhor alternativa para redução de seus efeitos seria o

tratamento e o diagnóstico precoce. A conselheira Inez Machado pediu a palavra para

dizer  que era  uma doença que,  se  manifestada,  seria  de  difícil  cura.  Inez  Machado

também  se comprometeu  a  criar  grupos  de  acompanhamento  e  discussão  sobre  o

assunto. O Conselheiro Eduardo Azzini informou que, no dia 22 de setembro, iria ser

realizada a ação da travessia do semáforo da AVISTAR e que foram detectadas, pelo

Conselheiro, falhas no funcionamento dos equipamentos. Eduardo também informou que

foi  convidado a participar,  nos dias 2 a 4 de setembro,  da “Oficina de Criação”,  em

Brasília-DF.  Wander  quis  saber  quantas  pessoas  com  deficiência  foram convidadas.

Eduardo  explicou  que  o  convite  foi  feito  pelo  poder  executivo  federal,  por  ele  ter

participado do”  Projeto  municipal  da  Câmara Inclusiva”  do  Legislativo  de  Piracicaba.

Disse, ainda, que não sabia, mas que acreditava que foram chamados especialistas.

Acrescentou  que  ele  também  incentivava  seus  alunos  a  participarem  das  ações

inclusivas.  Não havendo mais  assuntos  a  serem tratados,  eu,  César  do  Nascimento

Santos, encerrei esta ata que deverá ser lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros

do COMDEF.
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