CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,
DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

Ata reunião Ordinária – 12/03/2014
Aos doze dias do mês de março de dois mil e catorze, reuniram-se nas dependências do Conselho
Municipal dos Deficientes, sito na Rua Joaquim André, nº 895, Bairro Paulista, na cidade de Piracicaba, das
dezenove às vinte e uma horas, para reunião entre os representantes do Poder Público e da Sociedade
Civil, onde estiveram presentes: Wander Viana Santos, Euclídia Maria B. L. Fioravante, Katia Maria
Paschoalini, Clevis Francisco Lorenzi Spada, Andréa Niquito Zaia, Adriana C. Camolesi Ravanelli, André
Martins, Daniele G. Camolesi, Célia Maria da Silva, Rita de Cássia Rodrigues, Fernando Ferraz Domingues
e Francisco Nuncio Cerignoni. O coordenador Wander Viana Santos iniciou a reunião informando que os
representantes indicados pela Saúde não têm o interesse em participar do COMDEF, por este motivo,
serão solicitados outros representantes. Também informou aos presentes, que o COMDEF já está fazendo
parte do Facebook, convidando a participação e divulgação de todos. Num segundo momento, dois
representantes chamados Genésio e Ana Aline participaram da reunião para apresentar a ONG CASVICentro de Apoio e Solidariedade à Vida, que trata de assuntos relacionados aos direitos humanos, com
enfoque na sexualidade. O objetivo da presença destes representantes é a divulgação e o convite para
participação no Projeto chamado “Vivendo a Diversidade”. Após a apresentação da ONG, todos os
presentes assinaram a lista de presença da reunião, o preenchimento de outra lista para atualização de
dados e o Protocolo de recebimento do Regimento da Apostila do COMDEF contendo: Leis, Decreto,
Regimento Interno e outras informações. Em seguida, a secretária fez a leitura da Ata referente à reunião
realizada no dia cinco de fevereiro e de um convite feito a todos, pelo Conselho Municipal de Assistência
Social, em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social que realizará uma Audiência
Pública, onde serão apresentadas as Ações desenvolvidas no Âmbito da Política de Assistência Social no
Município que ocorrerá dia 31/03/2014 das 14 horas às 17 horas, as inscrições poderão ser feitas através
do site ou telefone que aparecem no convite. Na sequência, Fernando comentou que uma deficiente
conseguiu adquirir uma cadeira de rodas motorizada através de uma ação judicial com auxilio de um
promotor. Falou também a respeito de uma reportagem publicada no Jornal de Piracicaba sobre a
necessidade de adaptação nos banheiros do Centro de Especialidades. Outros apontamentos foram feitos
pela Kátia, ao relatar a necessidade de adaptação na Clínica de Olhos e a existência de um
estacionamento irregular em um supermercado localizado no bairro Mário Dedini, onde a calçada é
utilizada como vagas para os carros, dificultando a mobilidade dos pedestres. André Martins sugeriu que
seja feito um ofício através do COMDEF para SEMUTRAN a fim de informar esta irregularidade solicitando
as providências necessárias. Quanto aos convites, Kátia sugeriu que sejam informados aos conselheiros
com oito dias de antecedência, contendo uma pauta com o assunto que será tratado, referencias e
materiais para que o conselheiro que for participar possa se organizar. Sobre as ausências não justificadas
dos conselheiros em reuniões, Kátia pede que sejam tomadas as devidas providências regidas no Estatuto
onde os conselheiros perderão a cadeira de titular, sendo empossados seus respectivos suplentes. Em
relação ao grupo que foi designado para leitura do Regimento, Wander informou que participaram de um
primeiro encontro e o próximo está agendado para o dia vinte de março às 14 horas, onde será dada
continuidade a leitura. Wander informou aos presentes que enviará dois requerimentos a SEMUTRAN para
sabermos quantos são os usuários do ELEVAR e o número de pessoas que aguardam vaga na lista de
espera. O segundo requerimento é para obter informações sobre a verba e os projetos de acessibilidade
que estão sendo desenvolvidos na cidade. Com estes dados em mãos o conselho terá como definir suas
ações. O senhor Francisco, explicou que este é um bom momento, pois o município está prestes a lançar o
Plano de Mobilidade Urbana. O último assunto tratado foi à possibilidade de tentar o contato com uma
professora da UNIMEP chamada Telma e convidá-la para vir na reunião do COMDEF. Nada mais havendo
a tratar eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que deverá ser lida e assinada.
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