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

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA da Reunião Ordinária Remota – dia 14/10/2021

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniram-se online, via

aplicativo Meet, em primeira convocação às dezenove horas, os Conselheiros: Wander

Viana  Santos,  Elisângela  da  Silva  Oliveira,  César  do  Nascimento  Santos,  Letícia

Françoso, Clévis Spada, Mirella Caroline Cappelletti, Maria Luiza Gomes Zolini, Ademir

Barbosa, Márcio Domingues, Inez Machado de Lima, Eduardo de Paula Azzini e Silvia

Helena  Rigoldi  Simões.  Ouvinte:  Larissa  Oliveira  (representando  a  Casa  dos

Conselhos).  Justificou ausência:  Maria Luzia Inácio Corrêa,  Sueli  Aparecida Gobbo

Araújo, Vitor Pires Vincovsy, André Luiz Rosembach e Andréa Aparecida Gazzafi Savino.

O  Coordenador  Wander  iniciou  a  reunião  agradecendo  a  participação  de  todos  na

realização da Conferência Municipal  da Pessoa com Deficiência,  nos dias 29,  30 de

setembro 01 de outubro.  Clévis ressaltou que houve engajamento dos envolvidos na

busca de avanços e melhorias constantes. Eduardo avaliou positivamente a experiência

do  semáforo,  na  frente  da  Associação  Avistar,  com  a  participação  dos  alunos  e  a

presença do coordenador Wander e do Conselheiro Clévis, representantes do COMDEF.

Wander disse  ser  importante que as  entidades envolvidas na causa da pessoa com

deficiência  estejam  presentes  nas  atividades  do  Conselho,  garantindo,  assim,  mais

relevância e qualidade nas demandas prestadas. Elisângela avaliou, também, de forma

positiva, toda a agenda da conferência, Márcio e César consideraram um aprendizado

participar de toda organização da conferência e Inez parabenizou todo o Conselho pelo

trabalho realizado. Elisângela fez a leitura das propostas Municipal, Estadual e Federal,

definidas e aprovadas pela conferência. São elas: Propostas Municipais:

• Capacitar  de  forma  contínua  todos  os  profissionais  dos  setores  públicos,

considerando  as  múltiplas  deficiências,  garantindo  que  a  PCD  tenha  um

atendimento adequado com destaque para os serviços de emergência e urgência.

• Garantir  acessibilidade  digital,  em  libras,  áudio  descrição  e  comunicação

alternativa,  para  todas as  pessoas com deficiência  na  divulgação de serviços,

programas, projetos e ações do Poder Público e seus órgãos, em parceria com

entidades e conselhos.
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• Criar e implantar uma coordenadoria da pessoa com deficiência para,

entre  outros  objetivos,  garantir  articulação  de  ações  e  políticas  públicas

municipais.

• Realizar o censo referente à Pessoa com Deficiência.

• Ampliar  o  ICOM para todos os serviços públicos,  incluindo os de emergência.

(Serviço de Acessibilidade em Libras Virtual).

• Garantir às Pessoas com Deficiência o acesso ao transporte público acessível e

adequado.

• Garantir  a  educação  bilíngue  com  centralidade  em  Libras  e  comunicação

alternativa  na  Educação  Infantil  e  no  Ensino  Fundamental  do  Município  de

Piracicaba.

    Propostas Estaduais:

• Reduzir os trâmites burocráticos e isentar impostos estaduais para a aquisição de

medicamentos de uso contínuo para as Pessoas com Deficiência.

• Garantir que todos os serviços educacionais do Estado tenham pelo menos um

professor auxiliar capacitado em cada sala para alunos com deficiência, de acordo

com a necessidade de cada um.

• Garantir  acessibilidade  digital,  em libras,  áudio  descrição  e  comunicação  para

todas as pessoas com deficiência, na divulgação de serviços, programas, e ações

do Poder Público e seus órgãos, em parceria com as entidades e conselhos.

Propostas Federais:

• Desvincular a Secretaria da Pessoa com Deficiência do atual Ministério da Mulher,

da  Família  e  dos  Direitos  Humanos,  restabelecendo  a  autonomia  para  a

representatividade e direitos da pessoa com deficiência.

• Garantir  a  acessibilidade  dos  usuários  para  a  solicitação  do  Benefício  de

Prestação Continuada.

• Reduzir os trâmites burocráticos e isentar impostos federais para a aquisição de

medicamentos  de  uso  contínuo,  bem como  ampliar  o  fornecimento  gratuito  e

tecnologias  assistivas  (cadeira  de  rodas,  aparelho  auditivo,  máquina  Braile,

equipamentos  de  fisioterapia,  próteses  entre  outras)  para  as  Pessoas  com

Deficiência.
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Wander  avaliou  que  as  propostas  aprovadas  englobavam  todos  os  anseios  dos

envolvidos  na  conferência.  Eduardo  e  Wander  acrescentaram  que  as  reivindicações

individuais são de extrema importância e encorajaram a Conselheira Inez Machado a

fazer  cobranças específicas  para  o  Poder  Executivo.  Wander  informou que o  doutor

Catani havia feito um questionamento no mês anterior sobre a ausência do COMDEF na

elaboração do edital  do ELEVAR. Em resposta,  a  SEMUTTRAN alegou que o edital

estava em processo de construção e que, no momento oportuno, convidaria o Conselho

para participação. Até o momento desta reunião não houve nenhuma convocação por

parte da Secretaria mencionada e, segundo Wander, o Dr. Catani recebeu nova resposta,

após novo questionamento, dizendo que a SEMUTTRAN reiterava a resposta anterior de

que convidaria o COMDEF, assim que abrisse o período de consulta pública. Como já se

abriu consulta pública, Wander sugeriu a participação da Comissão de Fiscalização do

COMDEF,  sendo  definido  que  os  integrantes  se  reuniriam  para  intervenção  nesse

sentido. Wander também disse que o Conselheiro Eduardo Azzini passou a ser prestador

de serviço da AVISTAR e não mais era integrante da entidade, nesse caso não seria

permitida sua função como conselheiro. Após discussão com os Conselheiros presentes,

ficou definido  que,  por  restarem apenas dois  meses para  o término do mandato  no

Conselho e por sua notável participação, Eduardo Azzini ficaria como ouvinte até o final

do mandato e que, na nova eleição, poderia se candidatar como sociedade civil. Essa

decisão  foi  aprovada  por  unanimidade,  assim  como  a  ata  da  reunião  anterior.  Não

havendo mais assuntos a serem tratados na reunião, eu, César do Nascimento Santos,

encerrei esta ata que deverá ser lida e aprovada pelos Conselheiros.
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