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

PIRACICABA – ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 03/08/2022

As 19h15, do dia 03 de agosto de 2022, estiveram presentes na Casa dos Conselhos,

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

Márcio Domingues, Eduardo Azzini, Elisangela da Silva Oliveira, Saymon L. De Jesus

Ferreira, Rebecca P. Padulla, Cesar Nascimento dos Santos, Mirella C. Cappeletti,

David Richard Luzetti, Joelma C. Calderan. Justificaram ausência: Erika C. Santiago,

Leticia Françoso,  Inez  Machado  de  Lima.  Com ouvintes,  a  secretária  do  conselho

Manuell Di Bene Roeda Ruiz, Daniela Ap. Franco e Dana R. Lnzitts. A coordenadora

Elisangela inicia a reunião dando boas vindas aos novos membros do Conselho, David

e Joelma e relembrando aos presentes algumas regras para o melhor andamento da

reunião, citando alguns procedimentos.  Justifica  a  ausência  de  duas  conselheiras,

Janaina N. Ribeiro e Luane Alves Ramos, ambas pela ausência de interprete de Libras.

Elisangela  menciona  que houve  esforços  para  que  a  reunião  contasse  com  um

profissional interprete, tanto junto a secretaria de Educação quanto algumas tratavas

voluntárias mas nenhuma das solicitações foi atendida, assim o conselho decidiu

dispensar as conselheiras citadas sem que sejam computadas suas faltas. Elisangela

informa também que fará contato com a SMADS por oficio para que o representante

desta secretaria compareça as reuniões deste conselho. Em relação a reunião do mês

de julho, foi feito apenas um registro das discussões pois não houve quorum suficiente

para  consolidar  a  reunião,  deste  modo nenhum assunto deliberativo foi tratado e

também não houve registro de ata oficial. Como primeiro assunto do dia, a comissão de

fiscalização apresentou de forma oral, um relatório preliminar sobre vistoria em nova

sala  de  atendimento  do  DETRAN,  localizada no  edifico  Liberty.  A comissão  esteve

presente no local, no dia 28 de julho de 2022, com os seguintes conselheiros: Ademir

Barbosa,  Eduardo  Azzini  e  Mirela  Capeletti.  Foi  feita vistoria  e  conversa  com  os

responsáveis sobre questões de acessibilidade, assim a comissão atestou que o local

reune condições de receber pessoas com deficiência e aguarda relatório emitido pelo

órgão estadual para aprovação final. Como segundo assunto a ser tratado, a semana

da Pessoa com Deficiência que ocorre em setembro precisa iniciar os preparativos para

o evento anual que este conselho realiza. Elisangela insere os dois novos conselheiros 

na comissão de eventos para ajudar neste processo. Surgem ideias para três eventos

que possam contemplar a semana: Caminhada pelo centro da cidade, mesa redonda
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sobre assuntos pertinentes a deficiência e usa da tribuna da Camara dos Vereadores

para  que  além  da  lembrança  da  data,  ocorra  também  uma homenagem  ao  ex

conselheiro Francisco Cerignoni, o Chico Pirata. Desse modo, fica estabelecido que a

comissão de eventos  deve se  reunir  para  viabilizar  essas atividades o  mais  rápido

possível. O terceiro assunto tratado é um caso registrado pela UPA Piracicamirim, sobre

uma pessoa que deu entrada nesta UPA sem enxergar e em situação de abandono.

Assim, foi solicitado pela assistência social da UPA auxilio sobre o caso. Elisangela fez

contato com a SMADS e o procedimento sugerido é que a pessoa fosse encaminhada

ao CRAS Piracicamirim para melhor acompanhamento, e assim fica decidido que este

caso será encaminhado a comissão de políticas publicas do Comdef para que siga

acompanhando em conjunto com SMADS. Como próximo assunto, Ademir Barbosa

refere-se a procura de jornalista  para maiores informações e esclarecimentos sobre

locais acessíveis para eleições que ocorrerão em outubro. Existem 10 escolas que não

reunem todas as condições de acesso para pessoas com deficiência possam confirmar

seu direito de votar. Elisangela diz que já encaminhou a SMADS solicitação para que

haja uma melhor divulgação sobre quais escolas estão aptas para receber de forma

acessível essas pessoas. O momento final da reunião ficou para os seguintes informes:

a conselheira Rebeca fala sobre evento que ocorrerá dia 13 de agosto no Horto de Tupi

que contará com a participação de instituições que atendem pessoas com deficiência e

solicita divulgação pelo Comdef. Também como informe, Elisangela menciona  a

necessidade de mapear as OSCs que atendem pessoas com deficiência, bem como

aproximação do conselho para estruturação de uma rede de atendimento que possa

facilitar o acesso e dar maior conhecimento sobre o fluxo e o funcionamento de tais

OSCs. A ouvinte Dani pede a palavra e questiona alguns procedimentos e

atendimentos municipais em relação a seu filho com deficiência, alguns conselheiros

respondem sobre suas duvidas e colocações. A ouvinte Dani também solicita que as

famílias, mães de pessoas com deficiência sejam lembradas durante os atendimentos.

Sem mais o que tratar a coordenador Elisangela encerra a reunião e eu, Eduardo

Azzini, encerro o registro da ata para aprovação dos conselheiros.

_______________________________                  ______________________________
               Elisângela da Silva Oliveira
                      Coordenadora

                             Eduardo Azzini
                        1ª Secretário
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