
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, 
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022, VISANDO DEBATES REFERENTES 
AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM COMEMORAÇÃO AO 
“SETEMBRO VERDE”, CONFORME REQUERIMENTO Nº 688/2022, DE 
AUTORIA DO VEREADOR GUSTAVO RASTELLI, APROVADO EM SESSÃO 
ORDINÁRIA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. 

 
 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 
dois (2022), às nove horas, nesta cidade de Batatais, Estado de São 
Paulo, na Câmara Municipal de Batatais, foi aberta a Audiência Pública, 
visando debates referentes aos direitos das pessoas com deficiência, 
em comemoração ao “Setembro Verde”, conforme o Requerimento nº 
688/2022, de autoria do Vereador Gustavo Rastelli, aprovado em Sessão 
Ordinária no dia 20 de setembro de 2022, sob a Presidência do Senhor 
Vereador Gustavo Domingos Rastelli (Gustavo Rastelli). Foram 
registradas as presenças dos Senhores Vereadores Paulo Sérgio Borges 
de Carvalho (Paulo Borges), Claudio Faria (Boy) e Marcela Cordeiro 
Gaspar (Marcela Gaspar). Também foram registradas as presenças dos Srs. 
Lucas Camargo Tofetti – Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sandro 
Lemes de Araújo – Diretor do Departamento Municipal de Esportes 
Sociais, Comunitários e de Lazer, José Paulo Fernandes – Assessor de 
Imprensa e Relações Públicas, Adilson Donizeti da Silva – Diretor do 
Departamento de Arte e Cultura, Rogerio Tercal – Diretor da Proteção 
Social Básica, Subtenente de Infantaria Mateus Sampaio de Sousa - Chefe 
da Instrução do Tiro de Guerra 02-047, Jacy Lener Anhesini – Instrutor 
de Música APAE, Volnei J. Babosa – Presidente PT de Batatais, Rodrigo 
César Machado – representando a Rádio Claretiana, Rolando de Lollo Neto 
– Arquiteto e Urbanista da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento 
e Serviços Públicos, Fabio Alexandre Alves – representando a Rádio 
Difusora, Breno Bonarelli – Aprendiz da Educação Profissional e 
Autodefensor da APAE, Icaro Roberto Salles – Residência Inclusiva, 
Júlio Cesar Calixto Jeronimo - Residência Inclusiva e Gonçalo Alves 
Tostes, bem como as Sras.  Paula Simões Machado – Secretaria Municipal 
Cultura e Turismo, Fernanda Cristina Robes Girardi – Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, Maristela de Sousa – 
Coordenadora da Atenção Básica, Marcia Altina Bonfá da Silva – 
Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Janaina 
Castro Dias – Assessora de Relações com a Comunidade, Ana Paula Pereira 
Jardim – Diretora de Proteção Social, Marcela Cezillo Cabrini – 
Assistente Social da ABADEF, Patrícia Lopes da Silva – Diretora Técnica 
APAE, Terezinha Teixeira Rocha – Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, Renata Fantacini – representando a Ação Educacional 
Claretiano, Laila Fernanda de Azevedo dos Santos – Coordenadora da 
Saúde APAE, Isabel C. Reis de Oliveira Silva – Coordenadora 
Administrativa APAE, Emanoele P. da Silva – Coordenadora Pedagógica 
APAE, Josiana Aparecida dos Santos Pelis – Psicóloga APAE, Karla 
Fernanda Silva – Assistente Social APAE, Pamela R. F. Fidelis – 
Cuidadora APAE, Jéssica Ferreira Lima – Educadora Social APAE, Lidiane 
L. Melo Manduruca – Orientadora Social do Centro Áureo da APAE, Maria 
Carolina Bortoleto Fustaino – Coordenadora da Assistência Social APAE, 
Camila Arantes Pires – Técnica de Enfermagem APAE, Silvana Vieira de 



Souza – Pedagoga APAE,  Maria Carolina O. Baltazar – Movimento Pais de 
Autistas de Batatais, Líria Cristina de Moraes - Movimento Pais de 
Autistas de Batatais, Francine Prado Paulino – Residência Inclusiva, 
Camila C. do Nascimento Amorim - Movimento Pais de Autistas de Batatais, 
Kelly Toledo - Movimento Pais de Autistas de Batatais, Danielle 
Dornellas Diniz – Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, representando a ABADEF os Srs. Osvaldo César 
Botelho Brunelli, Luis Donizeti da Silva, Moacir Teixeira Barbosa e as 
Sras. Deise Mara Abreu, Natalia Ap. da Silva Milan, Edmara da Silva e 
Cristiane R. da Silva, e Aline Vieira Gomes dos Santos, e os usuários 
da APAE Renato Franco, Fernando Roberto S. Lopes, Daniela Ap. Maschio, 
Wesley Santos, Cícero Lucas da Silva, Weliane, Laura Beatriz Salata 
das Neves, Felipe, Silvia Silveira, Lucia Helena Pereira, Elis, 
Rosemeire Celestino, Patrícia, Vitor, Wilton, André Luis Taglione, Luis 
Felipe, Willian, Rafael, Raí, Gloria Salete Fiori, Wanda Faraco 
Simioni, Mario Luiz Braga, José Carlos Vieira e João Batista 
Thomazella. Iniciando, o Sr. Presidente em exercício declarou aberta a 
Audiência Pública, em conformidade com o Ato da Mesa nº 58, de 26 de 
setembro de 2022 e solicitou ao Vereador Paulo Sérgio Borges de Carvalho 
(Paulo Borges) que procedesse a leitura do Edital de Convocação e 
correspondências recebidas. Na sequência, explicou que a Audiência estava 
sendo transmitida pela internet, expôs a dinâmica dos trabalhos e informou 
que a participação popular também poderia ser realizada por meio dos 
canais oficiais eletrônicos da Câmara Municipal. Após, o Sr. Presidente 
em exercício convidou para compor a Mesa os Srs. Subtenente de Infantaria 
Mateus Sampaio de Sousa - Chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02-047, 
Sandro Lemes de Araújo – Diretor do Departamento Municipal de Esportes 
Sociais, Comunitários e de Lazer, Lucas Camargo Tofetti – Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Rolando de Lollo Neto – Arquiteto e 
Urbanista da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços 
Públicos,  bem como as Sras. Maristela de Sousa – Coordenadora da 
Atenção Básica, Paula Simões Machado – Secretaria Municipal Cultura e 
Turismo, Fernanda Cristina Robes Girardi – Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania e Marcia Altina Bonfá da Silva – 
Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente em exercício passou a palavra:-------------- 
À Sra. Patrícia Lopes da Silva – Diretora Técnica da APAE, a qual 
iniciou explicando que o “Setembro Verde” é o mês em comemoração à luta 
das pessoas com deficiência e que há sete anos a APAE vem desenvolvendo 
ações visando a reflexão sobre os direitos dessa parcela da população. 
Agradeceu ao Vereador Gustavo Rastelli pelas ações que vem 
desenvolvendo nessa área, bem como aos demais envolvidos.------------ 
À Sra. Maria Carolina Bortoleto Fustaino – Coordenadora da Assistência 
Social APAE, a qual disse ser gratificante estar nesse espaço 
democrático, onde todos podem ter voz, principalmente a pessoa com 
deficiência, que por tantos anos foi excluída da sociedade. Salientou 
que o movimento se iniciou dentro das APAEs e está se fortalecendo 
junto aos parceiros, como a ABADEF, Claretiano, Fundação Lazzarini e 
outros. Agradeceu ao Vereador Gustavo Rastelli por todas as ações que 
desenvolve e pela articulação com diversos setores da sociedade, 
principalmente por trazer o Poder Público para participar diretamente. 
Explicou que lutam para conseguir apoio para as pessoas com deficiência 
e suas famílias. Falou sobre a importância de incluir a sociedade nos 



movimentos socias para que todos saibam a realidade do dia a dia dessas 
famílias e quais as restrições e capacidades das pessoas com 
deficiência. Agradeceu a Secretária Municipal de Assistência Social e 
Cidadania, os funcionários da APAE e demais envolvidos pela dedicação 
e empenho nas ações desse “Setembro Verde”.--------------------------   
À Sra. Lidiane L. Melo Manduruca – Orientadora Social do Centro Áureo 
da APAE, acompanhando o Sr. Breno Bonarelli – Aprendiz da Educação 
Profissional e Autodefensor da APAE, explicando que, por algumas vezes, 
ele tentou frequentar outras escolas, mas não conseguiu. Salientou que 
sempre teve o apoio da APAE e conseguiu realizar seu sonho de ser 
inserido no mercado de trabalho. Enfatizou que ele se sente muito capaz 
e vê a sua utilidade dentro da empresa que atua. Disse que sua 
reivindicação é uma sociedade mais justa e inclusiva. Fez a leitura da 
Carta de Moção, realizada no dia 15 de setembro, no Salão da APAE, 
constando diversas reivindicações.-----------------------------------     
À Sra. Marcela Cezillo Cabrini – Assistente Social da ABADEF, a qual 
agradeceu a presença de todos e desejou que as informações e ações 
desse evento alcance toda população. Comentou que há trinta e três anos 
a ABADEF desenvolve atividades diárias na mobilização da luta da pessoa 
com deficiência. Frisou que este mês é muito importante para as 
entidades que prestam esses serviços e para os usuários. Salientou a 
importância da Carta de Moção, pois são ações extremamente necessárias. 
Ressaltou que não está sendo cumprida a fiscalização do Poder Público, 
no tocante a acessibilidade de locais públicos e privados, sugerindo 
à ACE – Associação Comercial e Empresarial de Batatais campanhas junto 
aos empresários para resolver essa questão. Salientou que a ausência 
do atendimento do INSS no Município tem prejudicado a renovação de 
documentos, bem como a falta a serviços e atendimentos especializados 
em diversos setores para pessoas com deficiência auditiva e visual. 
Apontou também a falta de acesso para as tecnologias assistidas de 
forma gratuita, além de cadeiras de rodas e de banho para pessoas 
obesas e outros materiais específicos. Enfatizou a necessidade de 
adaptação em ônibus e escolas, maior divulgação de políticas públicas 
com a devida efetivação e intensificação da inclusão no mercado de 
trabalho, salientando que a ABADEF oferece curso gratuito de 
informática para capacitação.----------------------------------------  
Ao Sr. Osvaldo César Botelho Brunelli – usuário da ABADEF, o qual 
contou que foi muito bem recebido na entidade e atualmente está fazendo 
fisioterapia. Comentou que foi incluído no curso de informática e 
conseguiu se readequar ao mercado de trabalho na Arteris S/A como 
cobrador de pedágio. Contou que precisou amputar uma perna e agora terá 
que amputar a outra. Mencionou as várias dificuldades, principalmente 
o alto valor das próteses e adequação ao uso. Salientou a dificuldade 
apresentada ao se locomover até a cidade de Ribeirão Preto para fazer 
perícia no INSS. Enfatizou a importância das pessoas com deficiência 
se sentirem capacitadas para desenvolver suas atividades no trabalho 
e não apenas ocupando uma vaga obrigatória por lei. Falou sobre a 
importância do apoio e da presença da família e agradeceu ao Vereador 
Gustavo Rastelli pela oportunidade e pelo apoio.---------------------       
À Sra. Aline Vieira Gomes dos Santos – familiar de usuário da ABADEF, 
a qual iniciou agradecendo a ABADEF pelo excelente trabalho que 
realiza, especialmente no Serviço de Atenção Domiciliar. Contou que 
sua mãe ficou cinquenta dias internada na UTI e a ABADEF deu todo 



suporte necessário para a reabilitação, durante dois meses, em sua 
casa. Disse que o Município deve ser grato a esta entidade realiza.--  
Ao Sr. Subtenente de Infantaria Mateus Sampaio de Sousa - Chefe da 
Instrução do Tiro de Guerra 02-047, o qual contou que seu filho é 
autista e que não busca a igualdade, mas sim formas de trazer a equidade 
que ele precisa. Disse que os familiares precisam ajudar as pessoas 
com deficiência a superar as barreiras, acreditando no potencial e 
mostrando as dificuldades para toda sociedade.-----------------------  
À Sra. Maristela de Sousa – Coordenadora da Atenção Básica, disse que 
a Secretaria Municipal de Saúde considera muito importante todas as 
questões levantadas, salientando que, por quatro anos, pertenceu ao 
quadro de funcionários da ABADEF e vivenciou a luta da entidade. 
Salientou a importância das parcerias desta Pasta com as entidades.-- 
Ao Sr. Sandro Lemes de Araújo – Diretor do Departamento Municipal de 
Esportes Sociais, Comunitários e de Lazer, o qual disse que a temática 
debatida na Audiência Pública é de extrema relevância e que a Secretaria 
Municipal de Esportes tem se empenhado em prestar um excelente serviço 
a população, interagindo com as demais Secretarias. Falou que o esporte 
vem sendo trabalhado de uma forma inclusiva e visando melhorar a 
qualidade de vida da população. Comentou que o Sr. Osvaldo César Botelho 
Brunelli era um dos melhores jogadores de vôlei de Batatais e hoje não 
pode mais jogar devido a sua deficiência, ressaltando que isso pode 
acontecer com qualquer pessoa. Salientou que existem muitas leis, porém 
não são devidamente cumpridas. Destacou que nasceu com deficiência e 
nunca se achou diferente, foi policial por vinte e cinco anos, aprovado 
em concurso público e formado em educação física com pós graduação na 
área. Falou que todos precisam exercer ações para fazer o mundo um 
lugar melhor para se viver e que isso depende de cada um, se 
conscientizando e exercendo seus direitos. Enfatizou o alto valor das 
próteses e que são necessárias ações conjuntas. Disse que a família é 
importante, mas que, o mais importante é a “cabeça” de cada um estar 
bem. Falou que nunca desistiu e que é um prazer participar desse evento.    
À Sra. Paula Simões Machado – Secretária Municipal Cultura e Turismo, 
a qual iniciou agradecendo à ABADEF e à APAE e comentou que seu pai 
ficou cego e teve uma amputação devido a complicações do diabetes. 
Salientou que a adaptação foi difícil, mas que essas duas entidades 
deram total respaldo. Mencionou que houve melhorias na acessibilidade 
no Lago Artificial e recinto da “Festa do Leite”. Mencionou que está 
prevista para o próximo ano a reforma da Praça Matriz, incluindo os 
banheiros com a devida acessibilidade. Com relação ao Centro Cultural, 
informou que a reforma foi autorizada pelo Fundo da Cultura e que será 
construída uma rampa de acesso ao primeiro andar, podendo ser 
futuramente contemplado o andar superior. Contou que já conversou com 
o Prefeito sobre melhorias no Parque Náutico, iniciando pela limpeza 
geral e posteriormente realizar reformas com recurso do DADE. Disse 
que irá estudar a acessibilidade no coreto da Praça Matriz. Defendeu 
que o turismo, a cultura e o lazer é direito de todos e que sua Pasta 
está à disposição para discutir e buscar soluções visando inserir as 
pessoas com deficiência. Salientou que o PIT – Ponto de Informação 
Turística ainda não foi inaugurado porque está faltando a rampa de 
acesso. Encerrou se colocando à disposição.--------------------------     
À Sra. Fernanda Cristina Robes Girardi – Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania, a qual comentou que estava à frente da 



Assistência Social da APAE quando os movimentos do “Setembro Verde” se 
iniciaram no Município. Ressaltou o fortalecimento das ações em 2022, 
com ampla participação de todas as entidades. Comentou que o Movimentos 
dos Pais de Autistas veio para compor as ações. Disse que as parcerias 
são formadas por agentes importantes para propor a transformação que 
as pessoas com deficiência e suas famílias precisam. Ressaltou que sua 
Pasta tem parceria com a ABADEF, com atendimento domiciliar, na Atenção 
Especial, com a APAE na Unidade Referenciada, com a Comunidade Divina 
Misericórdia na Residência Inclusiva e com o Lar São Vicente de Paulo 
que atende pessoas idosas com grau de dependência. Frisou a importância 
da família nesse processo, destacando que a pessoa com deficiência tem 
potencialidades, capacidades e direitos iguais. Ressaltou a 
sensibilidade do Prefeito e do Vice-Prefeito nessas questões, 
explicando que estão pensando na inclusão produtiva, visando agregar 
valores e serviços onde todos possam participar. Falou que precisam 
ter sensibilidade para saber que somos todos iguais, mas existem 
pessoas com necessidades diferentes. Ressaltou que o “Setembro Verde” 
busca a inclusão e que as ações são intensificadas neste mês. Falou 
que existem muitas barreiras porque a sociedade não foi pensada de 
forma inclusiva e que precisam mudar as atitudes e visão sobre a 
capacidade dessas pessoas. Encerrou se colocando à disposição e 
frisando a importância de ações durante todos os meses.--------------       
Ao Sr. Lucas Camargo Tofetti – Secretário Municipal de Meio Ambiente, 
o qual parabenizou todos os envolvidos nas ações do “Setembro Verde”. 
Destacou que no dia 21 de setembro é comemorado o “Dia da Luta da 
Pessoa com Deficiência” e “Dia da Árvore”, sendo datas importantes que 
devem sem lembradas. Comentou que os novos bairros já terão que atender 
as questões de acessibilidade e que, a exemplo da praça do Bairro 
Riachuelo, deverão buscar a implantação de outras Academias ao Ar Livre 
adaptadas. Defendeu a necessidade de levar melhorias para as áreas 
verdes e demais espaços públicos. Parabenizou as entidades pelo 
excelente atendimento que prestam e disse que podem trabalhar em 
conjunto visando realizar alguns projetos de acessibilidade ambiental. 
Ressaltou os trabalhos realizados na APAE Rural. Comentou que no 
primeiro semestre deste ano passou por uma cirurgia e ficou com a 
mobilidade reduzida, podendo entender as dificuldades que as pessoas 
com deficiência sofrem diariamente. Falou que todos precisam ter 
empatia e buscar políticas públicas voltadas para essa parcela da 
população. Disse que a Carta de Moção é um documento importante porque 
mostra a visão das pessoas com deficiência e que todos devem trabalhar 
conjuntamente para buscar uma cidade melhor.------------------------- 
À Sra. Marcia Altina Bonfá da Silva – Coordenadora Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual frisou a importância desse 
evento e comentou que trabalha na educação especial há vinte e nove 
anos. Disse que sempre buscam parcerias para a garantia de direitos 
para a pessoa com deficiência. Salientou que existem muitos desafios 
na educação e que aumentou o público autista. Defendeu que são 
necessárias adequações para atender os alunos com deficiência e as 
mudanças ocasionam melhorias para todos. Disse que as pessoas com 
deficiência precisam cobrar do Poder Público as reivindicações da Carta 
de Moção. Colocou a Secretaria Municipal de Educação a disposição.--- 
Ao Sr. Rolando de Lollo Neto – Arquiteto e Urbanista da Secretaria 
Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, falou sobre a 



importância de ações e que cada pessoa possui uma particularidade. 
Convidou as entidades para discutir sobre as dificuldades e buscar 
soluções, salientando que a Administração Municipal tem conhecimento 
que precisa realizar várias mudanças e que deseja tornar melhor a vida 
de cada um.----------------------------------------------------------   
Ato contínuo, foi aberto o espaço para debates, ocasião em que usaram 
a palavra:-----------------------------------------------------------  
Ao Sr. Vereador Paulo Sérgio Borges de Carvalho (Paulo Borges), o qual 
iniciou parabenizando o Vereador Gustavo Rastelli. Falou sobre a 
necessidade de intensificar as ações diariamente e sobre a satisfação 
de discutir um assunto tão importante, que merece muito respeito. 
Salientou que está representando a ACE – Associação Comercial e 
Empresarial de Batatais, a qual vem trabalhando em diversas ações sobre 
este tema. Parabenizou todos os envolvidos na causa.-----------------  
À Sra. Vereadora Marcela Cordeiro Gaspar (Marcela Gaspar) a qual disse 
estar feliz por participar da Audiência e conhecer melhor o trabalho 
dos envolvidos. Comentou que tem um tio com deficiência e que acompanha 
a luta diária de sua avó, sabendo a importância de debater sobre o 
assunto. Parabenizou todos que fazem parte desse movimento.---------- 
À Sra. Danielle Dornellas Diniz – Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual contou que é mãe de uma 
criança com deficiência e que nunca teve vergonha de mostrar que sua 
filha tinha essa condição. Salientou que cada dia é um aprendizado 
diferente e que enfrenta muitas dificuldades, principalmente de 
acessibilidade. Agradeceu o apoio que tem recebido, dizendo que se 
sente fortalecida. Falou para as famílias que têm pessoas com 
deficiência para que não desistam e nem tenham vergonha de seus filhos, 
devendo colocar na escola, levar em eventos e locais públicos e privados 
e exigir dos poderes públicos seus direitos. Pediu uma salva de palmas 
para as entidades envolvidas.----------------------------------------      
À Sra. Camila C. do Nascimento Amorim – representando o Movimento - 
Pais de Autistas de Batatais, a qual falou que há um ano estava perdida 
e sem apoio, mas que agora gostaria de agradecer pois tem o apoio da 
APAE, da Sra. Renata Fantacini, do Vereador Gustavo Rastelli, dos 
Secretários Municipais e de diversas pessoas. Colocou o Movimento Pais 
de Autistas de Batatais a disposição para discutir e ajudar nas ações, 
destacando que o grupo vem crescendo a cada dia.--------------------- 
Ao Sr. Vereador Cláudio Faria (Boy), o qual explicou que quando não 
pode ajudar encaminha as pessoas para a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania. Parabenizou todos que desenvolvem ações 
voltadas para as pessoas com deficiência e contou que passou por um 
acidente e quase precisou amputar sua perna, sabendo, portanto, a 
importância das entidades. Falou que sente empatia pelo sofrimento 
dessas pessoas e se colocou à disposição.----------------------------  
Ao Sr. Rodrigo César Machado – representando a Rádio Claretiana, o qual 
disse que teve a oportunidade de, como comunicador, ter um olhar 
diferente e que, através das reportagens, entregar a empatia e mostrar 
o sofrimento diário das pessoas com deficiência. Defendeu que as ações 
desse “Setembro Verde” foram muito importantes para aprender. Falou 
que o maior obstáculo para inclusão de pessoas com deficiência na 
sociedade é que o mundo não olha para as necessidades delas, mas 
acredita que com esse movimento as coisas estão mudando.-------------     



À Sra. Líria Cristina de Moraes – representando o Movimento Pais de 
Autistas de Batatais, a qual explicou que seu filho é autista nível 1 
e sua maior dificuldade é a falta de compreensão das pessoas, 
principalmente em momentos de crise, que julgam de forma errada. Disse 
que algumas coisas já evoluíram, mas que muitas mudanças precisam ser 
feitas para que as pessoas tenham a noção que essas crianças precisam 
de um acolhimento diferente. Salientou as dificuldades que as famílias 
enfrentam, independentemente do tipo de deficiência.-----------------  
À Sra. Isabel C. Reis de Oliveira Silva – Coordenadora Administrativa 
da APAE, a qual falou sobre a importância de saber a forma como a 
pessoa com deficiência quer ser tratada, frisando que esse termo foi 
escolhido por essas pessoas em uma convenção da ONU – Organização das 
Nações Unidas. Salientou que algumas placas de vagas de estacionamentos 
não estão com o termo correto e solicitou que fosse feita a devida 
alteração. Convidou todos para conhecer melhor o trabalho que a APAE 
realiza, seja na sede ou nas redes sociais.--------------------------   
Ato contínuo, o Sr. Presidente em exercício agradeceu a explanação de 
todos e desejou uma boa recuperação e sucesso ao Sr. Osvaldo César 
Botelho Brunelli, enfatizando o alto valor das próteses. Comentou que 
o Vereador Boy e o Prefeito se empenharam para manter a unidade do INSS 
em Batatais e disse que ainda tem esperança do retorno deste órgão para 
o Município. Agradeceu o trabalho de excelência desempenhado pelas 
entidades, salientando a dedicação e empenho dos colaboradores. Falou 
sobre a importância da família, principalmente na inserção dessas 
pessoas em todos os setores da sociedade e da Secretaria Municipal de 
Saúde, agradecendo a atenção dispensada nas questões envolvendo as 
pessoas com deficiência. Parabenizou o Sr. Sandro Lemes de Araújo, 
frisando que todas as pessoas estão suscetíveis a adquirirem alguma 
deficiência, como no caso dele (orador). Ressaltou que os idosos também 
enfrentam dificuldades que precisam ser ressaltadas. Comentou que foi 
instalada no Bairro Riachuelo uma Academia ao Ar Livre adaptada para 
pessoas com deficiência. Agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo e a sensibilidade em realizar os eventos da Prefeitura 
em locais com acessibilidade. Agradeceu a parceria da Secretária 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, dizendo que será elaborado 
um documento oficial ao Prefeito com observações obtidas nesta 
Audiência Pública. Salientou que será apresentado um Projeto de Lei 
com regulamentação das políticas públicas voltadas para os autistas. 
Enfatizou a parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
salientando que reestruturou a praça do Bairro Riachuelo para a 
instalação da Academia adaptada. Agradeceu a parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, dizendo que esta deve servir de referência para 
as escolas públicas estaduais. Comentou que alguns bairros serão 
recapeados e que a Administração Municipal tem trabalhado para melhorar 
a acessibilidade, inclusive com ônibus adaptados. Agradeceu o Vereador 
Paulo Borges pela parceria de anos e pela dedicação à causa e a 
Vereadora Marcela Gaspar pela presença e sensibilidade com o tema. 
Salientou a parceria e empenho da Sra. Danielle Dornellas Diniz, 
ressaltando que a reativação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência é de extrema importância. Disse que o Movimento 
Pais de Autistas de Batatais vem desenvolvendo um excelente trabalho 
e agradeceu por permitirem que ele trabalhe em conjunto. Agradeceu a 
parceria do Vereador Boy, dizendo que sempre ajuda quando solicitado 



e a do Sr. Rodrigo César Machado, principalmente na divulgação das 
ações realizadas durante o “Setembro Verde”, bem como o Sr. Fábio 
Alexandre Alves, da Rádio Difusora e demais órgãos de imprensa da 
Cidade. Ressaltou a importância das famílias participarem das ações e 
exporem as necessidades e dificuldades. Desejou que o Movimento Pais 
de Autistas de Batatais cresça ainda mais. Frisou a importância de 
utilizar o termo “pessoa com deficiência” como forma de respeito. 
Comentou que nas placas de vagas de estacionamento são apenas para 
pessoas com deficiência física, mas que irá estudar com o Executivo a 
mudança para o termo correto, garantindo para todos os tipos de 
deficiência. Agradeceu as pessoas e entidades envolvidas nas ações do 
“Setembro Verde”, salientando que a defesa da pessoa com deficiência 
é um caminho longo, mas que vem evoluindo aos poucos. Defendeu a 
importância dessa parcela da população frequentar mais os espaços, 
públicos e privados, bem como os eventos, mostrando que é direito dela 
frequentar todos os locais que desejar e indicar quais mudanças devem 
ser realizadas. Agradeceu os representantes do Executivo, os servidores 
desta Casa e todos que participaram desse evento.--------------------  
Dando prosseguimento, consultou a todos se havia mais alguma observação 
a ser feita com relação ao tema da Audiência e, não havendo, declarou 
encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Nada mais 
havendo, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi 
assinada na forma regimental.---------------------------------------- 
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