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Aos quatro dias do mês de junho 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, Daniel Marcelino, Rita de Cássia 
Rodrigues,  Elisabete  Gonsalves  Ruas,  Maria  das  Graças  Martins  Barbosa,  Maria  Vanda  Bazanelli, 
Francisco Nuncio Cerignoni,   Ivan Franco Barbosa, Fabiana Lombardi, Eliana Aparecida Rasera, Pedro 
Carlos S. da Silva e Clodoaldo Marreto (Assistente do vereador André Bandeira). O coordenador Wander 
Viana  Santos  iniciou  a  reunião  apresentando  aos  presentes  à  conselheira  Maria  Vanda  Bazanelli 
representante da Secretaria da Saúde que justificou sua ausência nas reuniões anteriores, dizendo não 
tinha ciência que faz parte do COMDEF. Em seguida, Wander explicou que as datas e pautas das reuniões 
estão sendo enviadas por e-mail, se alguém não estiver recebendo, favor verificar se o e-mail está correto. 
Na sequência,  Wander  explanou aos presentes  a solicitação do transporte ELEVAR que foi  feita  pela 
conselheira Cleusa Micchi de Paula para saber a opinião dos presentes com relação ao COMDEF intervir 
nesta questão. Todos concordaram que nesta situação, não haverá interferência do COMDEF, para que isto 
não seja interpretado como um privilégio por se tratar de uma conselheira. A conselheira Kátia ressaltou a 
importância de solicitar um retorno das secretarias com relação às pessoas que estão faltando às reuniões 
do  COMDEF  retomando  a  necessidade  de  criarmos  a  Secretaria  dos  Deficientes,  institucionalizar  o 
conselho,  solicitando  a  presença  e  participação  dos  vereadores  em  reuniões.  Wander  explicou  que 
pretende a agendar uma reunião com o Prefeito para esclarecer os direitos que constam no regimento, 
visando  à  estruturação  do  CONDEF.  Francisco  complementou  dizendo  que  já  foram  obtidos  alguns 
avanços, agora precisamos retomar o projeto de comunicação que foi sugerido pela professora Valéria e 
melhorar  a  estrutura  do  COMDEF,  solicitando  a  presença  ou reposição  dos  membros que  não  estão 
participando. Sobre a criação do projeto de comunicação, eventos e demais projetos desenvolvidos pelo 
COMDEF,  ocorrerão  custos,  para  estes  fins,  André  sugeriu  verificarmos  na  dotação  orçamentária  do 
Município  o fundo para o  COMDEF e criarmos uma comissão de finanças para  prestação de contas. 
Wander explicou que temos um fundo, más precisamos verificar tudo o que precisa ser feito, inclusive a 
criação de um organograma. Logo após, Wander retomou algumas prioridades que precisamos resolver e 
se for necessário, faremos uma reunião extraordinária especificamente para estes assuntos. O primeiro é a 
participação em um evento realizado pelo SENAC de 01 a 03/10 que falará sobre “Inclusão e Diversidade”, 
outro assunto é o retorno que precisa ser dado ao ofício enviado pela Merenda do Escolar, para orientar a 
escola sobre como receber uma merendeira que é surda. Quanto ao regimento, à comissão irá reunir-se no 
dia 11/06 às 14 horas, para terminar a análise e elaborar uma minuta que será enviada por e-mail a todos 
os representantes. Durante a reunião, surgiu a proposta de criarmos uma nova comissão com o objetivo de 
verificar junto às secretarias, informações relacionadas aos deficientes para atualização e recadastramento. 
Com a aprovação dos presentes a comissão foi formada fazendo parte as seguintes pessoas: Maria Vanda 
(Saúde), Euclídia (Espaço PIPA), Célia (SEMDES) e Andréa (Educação). Para finalizar, foi feita a leitura de 
um convite para uma festa junina realizada pelo Case no dia 06/06, com as respectivas informações de 
horários e endereço. Nada mais havendo a tratar, eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que deverá ser 
lida e assinada.
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