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Ata reunião Ordinária –  05/02/2014

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, na Casa dos Conselhos de Piracicaba, sito á rua 
Joaquim, André número oitocentos e noventa e cinco, Centro,  das dezenove ás vinte e uma horas, para 
primeira reunião entre os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, onde estiveram presentes: 
Clévis Francisco Lorenzi Spada, Andréia Niquito Vaia, Dante Roberto Maciel Blezins Oliveira,  Célia Maria 
da Silva, Dra. Daniele Geleilete Camolesi, Henrique Domingues Castilho,  André Martins, Rita de Cassia 
Rodrigues, Elisabete Gonsalves Ruas, Nicéia Maria de A. Mileke, Cleusa Micchi de Paula, Wander  Viana 
Santos,  Euclidia Maria L. B.  Fioravante,  Kátia Maria Paschoalini  e como ouvintes estiveram presentes: 
Fabiana,  Paula,  José Salvador,  Marlei  de F.  Scheider  e Ninfa Barreiros.  O coordenador Wander Viana 
Santos iniciou a reunião falando sobre o Decreto 15.579 publicado dia 30  de janeiro de 2014 no Diario  
Oficial, constando os nomes dos membros eleitos para compor o Conselho Municipal dos Deficientes, na 
eleição realizada no dia quatro de dezembro de 2.013.  Em seguida, a secretária realizou a leitura da ATA 
referente à eleição, que foi  ratificada por todos os participantes. Na sequência, o coordenador Wander 
explicou a importância  de o grupo realizar  a leitura do Regimento interno do Conselho Municipal  dos 
Deficientes, com o objetivo de propor mudanças e executar alguns acertos. Ressaltou a importância de se 
fazer cumprir alguns pontos do regimento, falando inicialmente sobre a frequência dos participantes nas 
reuniões, sendo que, três ausências não justificadas ou cinco faltas não consecutivas, será solicitado a 
substituição do representante. O próximo assunto tratado foi à sugestão de haver uma pauta para reunião e 
as  sugestões  poderão  ser  enviadas  para  o  e-mail  do  COMDEF.  A secretária  Kátia  Maria  Paschoalini 
sugeriu  criarmos  uma  conta  no  FACEBOOK  ou  um  BLOG,  para  viabilizar  a  comunicação  entre  os 
membros,  enviar  idéias  para  pauta  e  divulgar  o  trabalho  realizado  pelo  grupo.  Euclídia  Maria  L.  B. 
Fioravante, representante das pessoas com deficiência, comentou sobre a necessidade de estabelecermos 
prioridades, para fazer cumprir as alterações no Regimento e os pontos relevantes que foram apontados na 
Conferência. A Dra. Danielle G. Camolese, da Procuradoria Geral do Município, sugeriu fazermos a leitura 
e os apontamentos do Regimento em casa. Para isto, quatro membros do Conselho ficarão com a função 
de analisar o Regimento e trazer propostas para próxima reunião. São eles: Danielle G. Camolese, André 
Martins, Cleusa Micchi de Paula e Euclídia Maria L. B. Fioravante. O senhor José Salvador, apresentou-se 
ao grupo, dizendo que participou quatro anos do COMDEF, precisou sair Conselho devido o tempo de 
permanência, mas pretende continuar frequentando as reuniões, desejando que todos levem a sério este 
compromisso assumido. Com relação às ausências, a Naiara Borges Auxiliar administrativo do Conselho 
entrará em contato com as pessoas ausentes,  a fim de comunicar  a data  da próxima reunião.  Outro 
assunto tratado foi à leitura de um ofício enviado pela Secretaria Municipal da Ação Cultural, no dia vinte de 
janeiro de 2014, solicitando um representante do Conselho para compor o Conselho Diretor do Fundo de 
Apoio  à  Cultura,  atendendo  a  Lei  Municipal  nº  3103  de  11/12/1989.  A representante  Rita  de  Cássia 
Rodrigues  demonstrou  interesse  em  participar  desde  que  seja  disponibilizado  o  transporte  para  sua 
acessibilidade.  No  final  da  reunião,  uma  representante  do  Conselho  dos  Leigos,  convidou  todos  os 
presentes para participar de uma palestra sobre a Teosofia para Leigos que será realizada na PASCA- 
Pastoral do Serviço da Caridade, no dia sete de fevereiro às 19h30, sito na Avenida Comendador Luciano 
Guidotti, 200- Bairro Higienópolis. Nada mais havendo a tratar eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que 
deverá ser lida e assinada por todos os presentes.
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