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

PIRACICABA – SP – BRASIL

ATA da Reunião Ordinária – 11.01.2023

As 19h15, do dia 11 de Janeiro de 2023, estiveram presentes na Casa dos Conselhos,

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

César do Nascimento Santos, Erika Camozzi  Santiago, Janaina Nascimento Ribeiro

Gonçalves,  Marcio  Domingues,  Letícia  Peres  Farias  Françoso,  Joelma  Castilho

Calderan, Eduardo de Paula Azzini, Elisangela da Silva Oliveira, João Carlos Bezerra

de  Andrade  e  a  secretaria  do  conselho  Elisete  Aparecida  dos  Santos.  Justificaram

ausência: Wander Viana Santos, Inez Machado de Lima, Rebeca Paschoal Padulla,

Saymon Luiz de Jesus Fuentes. Participaram como ouvintes: Daniela Cristina Estevam

de Moura, Barbara Elisabete Estevam de Moura, Maria da Graça M. Barbosa, Idan

França  Barbosa,  Pedro  Carlos  França  barbosa,  Maria  Canuto  de  Oliveira,  Marcelo

Adriano Pinto da Silva, Elisabete G. Rua, Lourdes Santos, Manuella Di Bene Roeda. A

coordenadora Elisangela inicia a reunião explicando a todos as regras de comunicação

no  grupo  do  conselho  no  aplicativo  Whatsapp  e  dos  procedimentos  durante  as

reuniões.  A coordenadora  fala  sobre  inicio  das  atividades  do  ano  e  pede  que  os

conselheiros  sejam  mais  ativos  tanto  nas  comissões  já  estabelecidas  quanto  nos

compromissos que surgirão durante o ano de 2023. Coloca também a importância da

participação  de  todos  para  divulgações  e  informações  sobre  as  atividades  deste

conselho nas redes sociais. Elisangela, informa que alguns nomes serão colocados nas

comissões para que tenhamos todas as vagas remanescentes preenchidas. Após sua

palavra inicial, Elisangela inicia a pauta do dia abrindo a palavra para a conselheira

Leticia que fala sobre a primeira reunião com o novo governo do Estado de São Paulo.

O assunto dessa reunião foi a manutenção da Secretaria de Estado dos Direitos da

Pessoa  com  deficiência.  Leticia  elogiou  a  postura  do  Governador  que  ouviu  as

entidades  presentes,  as  associações  e  pessoas  com deficiência  que  reivindicavam

essa  manutenção  e  a  não  extinção  da  pasta.  Leticia,  menciona  a  presença  de

conselheiros do Conselho Estadual e também a sua participação neste encontro para

consolidar as realizações e avanços que foram construídos nos últimos anos. Desse

modo,  a  Secretaria  Estadual  foi  mantida  para  a  atual  administração  do  Estado.  A

coordenadora  Elisangela  retoma  a  palavra  e  passa  ao  segundo  item  da  pauta,
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mencionando ao novo integrante do Conselho, Sr. João Carlos, representando o poder

público pela Semuttran que ele será inserido tanto no grupo do Whtasapp do conselho

quanto fará parte da comissão de fiscalização. Elisangela menciona outros conselheiros

que  serão  alocados  nas  comissões  como segue  no  documento  anexo  a  está  Ata.

Continuando, pede aos conselheiros presentes que aprovem o calendário para 2023,

mantendo as reuniões ordinárias para a primeira quarta-feira de cada mês, assim todos

aprovam sem restrições. Elisangela pede que já se inicie os trabalhos para a semana

de luta da pessoa com deficiência e também já coloca em discussão a data para o

evento. Fica estabelecido que a semana ocorrerá entre os dias 18 e 22 de Setembro e

que o dia 21 seja feita a tradicional caminhada. Desse modo, já fica para a comissão de

eventos iniciar as conversas para definição das atividades e programação da semana.

Para seguir a ordem do dia, o Conselheiro Cesar recebe a palavra e ele discorre sobre

oferta  de  trabalho  para  pessoas  com  deficiência.  Cesar  coloca  que  participou  da

reunião sobre essas vagas no setor bancário e que algumas solicitações pedidas para

preenchimento desta vaga pode ser uma barreira para os candidatos e que o salário

proposto também pode ser um ponto questionável. Cesar se coloca a disposição para

ajudar  os  interessados  e  divulga  os  meios  e  possibilidades  para  os  possíveis

candidatos. A palavra do Sr. José Salvador que novamente relata problemas no sistema

Elevar, essa fala gera um debate sobre o assunto pois o sistema tem dificuldades de

atender todos os pedidos e por algumas restrições estabelecidas não faz o transporte

para igrejas diferentes de forma simultânea. Umas das pessoas ouvintes, a sra. Daniela

Cristina  Estevam de  Moura  explica  sobre  o  acordo  em que  cada  final  de  semana

contempla uma religião e que para que seja efetuado esse transporte mais pessoas

precisam se organizar para a formação de um grupo que vá para o mesmo local. Outra

ouvinte, a Sra. Maria Canuto de Oliveira  relata que também encontra dificuldades de

usar os ônibus convencionais por isso solicita que haja uma melhora do sistema Elevar

para  que  todos  sejam  contemplados.  A   conselheira  Leticia  discorre  sobre  uma

mudança de pensamento por parte das pessoas com deficiência e que a lista deste

conselho precisa ser em prol da acessibilidade toda a frota de ônibus urbano e que isso

seria o melhor para a inclusão de todos. O conselheiro Eduardo cita que existe uma lei

que regulamenta o uso do sistema e que isso pode ser uma dificuldade a mais visto
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que nem todas as pessoas com deficiência podem usufruir deste sistema. Outro ponto

levantado na discussão é a falta de treinamento de motoristas e a falta de manutenção

das  plataformas  elevatórias,  assim  os  ouvintes  solicitam  maior  aproximação  do

conselho para que haja mais treinamentos e qualificação dos funcionários mas que

também se faça mais divulgação sobre conscientização da população em geral sobre

questões de acessibilidade e inclusão. 

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 Oliveira 
   Coordenadora 

_____________________

Eduardo Azzini 
  1º Secretário 
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