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Ata reunião Ordinária –  02/04/2014

Aos dois dias do mês de abril 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,  Euclidia  Maria  B.  L.  Fioravante,  Katia  Maria  Paschoalini, 
Andréa Niquito Zaia,  André Martins, Celia Maria da Silva, Henrique Domingues Castilho, Maria do Socorro 
Carneiro  de  Barros,  Rita  de  Cássia  Rodrigues,  Elisabete  Gonsalves  Ruas,  Maria  das  Graças  Martins 
Barbosa, Nicéia Maria de A. Mileke, Francisco Nuncio Cerignoni, Valeria Rueda Elias Spers, Elenice Gaiad, 
Ivan  Franco  Barbosa,  Fabiana  Lombardi.  O  coordenador  Wander  Viana  Santos  iniciou  a  reunião 
apresentando e agradecendo a presença da professora da UNIMEP chamada Valéria que foi convidada 
pelo COMDEF com objetivo de auxiliar-nos numa pesquisa, que visa o mapeamento das pessoas com 
deficiência que vivem em Piracicaba. A professora Valéria agradeceu o convite, esclarecendo a importância 
de sabermos a quantidade de pessoas com deficiência e onde elas estão. Podemos adquirir informações 
nas entidades onde são atendidos e locais como: Saúde, IPPLAP, IBGE, Educação e Hospitais. Para isto, 
será necessário um mapa de Piracicaba dividido por regiões e bairros. André Martins orientou que seja feito 
um oficio através da UNIMEP e enviado ao IPPLAP (Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba). 
Valéria explicou que pretende esboçar um pré-projeto junto com a professora Telma, contendo objetivos, 
metodologias, universo de pesquisa e os órgãos que irão participar, com data de entrega prevista para 
20/04/2014. Wander colocou o COMDEF a disposição para providenciar a documentação necessária e 
formalizar esta parceria. Francisco orientou para que seja feito um oficio a Secretaria da Saúde que precisa 
ser institucional com dados oficiais. Kátia Maria sugeriu o PSF (Programa de Saúde da Família) dos bairros 
para coletarmos as informações com as agentes de saúde. Para viabilizar um plano de comunicação com o 
propósito  de  divulgar  e  construir  a  imagem  do  COMDEF,  Valéria  citou  uma  professora  da  UNIMEP 
chamada Rosana Zaccaria. Wander agradeceu a presença e as informações concedidas, ressaltando o 
quanto são relevantes para o direcionamento do trabalho,  possibilitando que o grupo tenha um foco a 
seguir.  Kátia Maria colocou a possibilidade de criarmos um sistema de vídeo conferência havendo um 
momento em que o grupo possa acessar para conversar sobre assuntos referentes ao COMDEF. Será 
entregue para  professora  Valéria  um documento  com os dados do CAMPED (Cadastro  Municipal  das 
Pessoas com Deficiência) contendo um levantamento de informações sobre as pessoas com deficiência, 
enviado pelo SEMDES ao COMDEF no dia 02/04. Na sequência, Andréa fez a leitura de um convite da 
SEMTRE (Secretaria Municipal do Trabalho e Renda) do Projeto “Sou Capaz” para participar do 5º Fórum 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Reabilitados Profissionais para alinhamento de ações junto às 
entidades, que será no dia 08 de Abril às 9h30. Em seguida, Wander informou aos presentes que esteve 
junto com o deputado estadual  Roberto  Morais,  terça-feira  (01/04),  em audiência com a secretária  de 
Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella para tratar da construção de 
uma  unidade  da  Rede  Lucy  Montoro  em  Piracicaba.  Participaram  também  do  encontro  o  secretário 
municipal  da  Saúde,  Pedro  Mello;  os  membros  da  Fraternidade  Cristã  de  Pessoas  com  Deficiência, 
Francisco e Maria Cristina Rasera Ceregnoni.  A articulação para que haja uma unidade da rede Lucy 
Montoro em Piracicaba é uma das propostas aprovadas na V Conferência Municipal  dos Direitos  das 
Pessoas com Deficiência. Na sequência, Maria do Socorro comentou a necessidade de termos um veículo 
adaptado para o transporte de pessoas obesas que realizam tratamento em outras cidades. Atualmente 
quem faz  este  transporte  é  a  Saúde,  mas  não  existe  um veículo  adaptado.  Wander  informou que  o 
COMDEF fará um ofício de consulta para SAÚDE e a SEMUTRI (Secretaria Municipal de Transportes 
Interno) a fim de explicar este problema e verificar  a solução.  Nada mais havendo a tratar  eu Andréa 
Niquito Zaia encerro esta ata, que deverá ser lida e assinada.
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