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

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA da Reunião Ordinária – dia 13/07/22

As 19h15, do dia 13 de julho de 2022, estiveram presentes na Casa dos Conselhos,

os  conselheiros  do  Comdef  –  biênio  2021/2023  para  reunião  ordinária: Ademir

Barbosa, Márcio Domingues, Letícia Farias Françoso, Vitor Pires Vencovsky, Saymon

L. De Jesus Ferreira, Rebecca P. Padulla, Cesar Nascimento dos Santos, Mirella C.

Cappeletti e a ouvinte Joelma C. Calderan. Justificaram ausência: Inez Machado de

Lima,  Eduardo  Azzini,  Elisângela  da  Silva  Oliveira,  Érika  C.  Santiago.  A  vice-

coordenadora  Letícia  inicia  a  reunião  questionando  aos  presentes  sobre  ata  da

reunião do mês de junho, se precisavam acrescentar alguma informação ou correção,

todos presentes estavam de acordo e ata foi aprovada e o registro feito. Iniciando, os

temas de pauta, a vice-coordenadora Letícia informa sobre o parecer do concurso

público que teve na Câmara Municipal dos vereadores em relação a vaga destinada a

cota do PCD, a mesma relatou que a Elisângela conversou com o sr Gilmar Rotta,

presidente,  que  conversou  com  o  departamento  jurídico  e  perceberam  que  não

tinham convocado a pessoa referente a cota, momento esse que perceberam a falha

e  a  mesma  foi  convocada.  O  assunto  seguinte  foi  sobre  o  semáforo  sonoro  na

localizado na Avenida Antônia Pazinato Sturion, em frente ao AVISTAR, o conselheiro

Márcio, informou que teve à visita da funcionária Rizza da Semuttran, e a mesma foi

até o semáforo sonoro com ele, ao utilizarem do equipamento e ao atravessarem a

avenida na faixa elevada, veio um carro e quase os atropelou, o que foi comprovado

para  a  Rizza o  quanto  é  perigoso a travessia  da  avenida por  deficientes  visuais

sozinhos, a Rizza, filmou, tirou fotos e então disse que levaria a questão aos seus

superiores e daria uma posição sobre possíveis melhorias, os conselheiros presentes

debateram sobre o assunto, sugerindo campanhas sobre educação no trânsito e um

estudo sobre melhorias na via. Márcio informou que a poda das árvores na avenida

foram feitas para melhorar a visibilidade dos motoristas. Entrou se na questão da

acessibilidade nos bairros, onde o Sr. Ademir citou que no bairro São Dimas aonde

ele mora, os comerciantes estão fazendo recuos para os carros de seus clientes e

esses acabam ocupando uma parte da calçada o que dificulta a passagem dos 
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pedestres, o conselheiro Vitor que é representante da Semuttran então sugeriu que o

COMDEF levante as demandas, priorizando os pontos mais críticos à serem discutidos e

então posteriormente seja agendado uma reunião com a secretário de obras para cobrar

uma  maior  fiscalização  por  parte  da  prefeitura.  Após  esse  assunto  foi  feita  uma

devolutiva sobre a eleição da sociedade civil que aconteceu no dia 11/07/2022, segunda-

feira, para eleger 01 (um) titular e 10 (dez) suplentes, referente ao Edital nº 01/2022,

Rebeca leu a ata da sessão, e como a mesma estava no dia da eleição explanou os

ocorridos no dia, inclusive a ouvinte Joelma C. Calderan é a nova suplente do COMDEF,

ficando como conselheiro titular o sr. David Richard Luzetti, Rebeca também aproveitou e

falou sobre o Seminário que vai acontecer no dia 07/10/2022, realização do Centro de

Reabilitação de Piracicaba (CRP), com o tema "A intersetorialidade e o Atendimento das

pessoas com deficiência: Reflexão de Boas Praticas nas Politicas Públicas", a mesma

solicitou ajuda na divulgação e envolvimento por parte do COMDEF, os conselheiros

presentes  concordaram em ajudar  e  apoiar  o  seminário,  e  para  finalizar  a  pauta  da

reunião, foi informado ao conselho sobre o evento  que acontecerá no Horto Florestal de

Tupi em Piracicaba no dia 13/08/2022, informando que será um evento chamado “O dia

do Horto é nosso”, sendo o mesmo um dia para que todos possam ir e aproveitar o dia

com diversas atividades. O conselheiro César, disse ao COMDEF sobre organizar um

evento na Câmara Municipal do vereadores no dia 21/09/2022, para o homenagear o “sr.

Chico Pirata”, falecido ex. Presidente do COMDEF e grande lutador da causa, todos os

presentes concordaram com a homenagem e a Letícia ficou de ver na Câmara essa data

e voltar a conversar sobre esse assunto na próxima reunião. Sem mais nada a tratar,

Letícia encerra esta reunião e eu, Manuella Di Bene Roeda Ruiz, encerro o registro da

ata para aprovação dos conselheiros.

______________________________                      ______________________________
                Letícia Farias Françoso
                      Vice-Coordenadora

                      Manuella Di Bene Roeda Ruiz
                    Secretária ad hoc
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