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

Ata reunião Ordinária – 28/05/2014

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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, Maria do Socorro Carneiro de Barros, Rita de Cássia Rodrigues, Elisabete
Gonsalves Ruas, Maria das Graças Martins Barbosa,Daniele Geleilete Camolesi, Cleusa Micchi de
Paula, Henrique Domingues Castilho, Francisco Nuncio Cerignoni, Ivan Franco Barbosa, Fabiana
Lombardi, Pedro Carlos Franco Franco Barbosa, Eliana Aparecida Rasera. O coordenador Wander
Viana Santos iniciou explicando os motivos de realizarmos esta reunião extraordinária para
resolvermos algumas pendências urgentes relacionadas às faltas de alguns membros do
Conselho, a posse da Conselheira Maria do Socorro e a escolha do grupo que fará parte da
comissão que irá acompanhar e auxiliar os projetos de acessibilidade desenvolvidos na cidade.
Num primeiro momento, Wander esclareceu que o vice coodenador Dante Roberto Maciel B.
Oliveira solicitou sua dispensa e por este motivo, será marcada uma reunião com o secretário
responsável para solicitar outra pessoa que possa substitui-lo. Com relação às ausências da
conselheira Eva Cecilia Ferraz Salvego, ficou definido que a suplente chamada Cleusa Micchi de
Paula assumirá como titular e a conselheira Maria do Socorro Carneiro de Barros também será
empossada. Na sequência, Wander explanou que o COMDEF vive um momento de evidencia,
estamos com respeito, voz e adquirimos avanços. Recentemente tivemos algumas conquistas,
portanto se faz necessário revermos constantemente a nossa postura ao nos posicionarmos em
nome do Conselho. Maria do Socorro relatou a necessidade de o ELEVAR ter motoristas que
sejam realmente capacitados e que os transportes não estejam em situação precária. Wander
respondeu que estamos agindo, a comissão será formada e conseguimos o acesso à
SEMUTRAN, más é importante ressaltar que o Conselho está crescendo, portanto, temos que dar
atenção a todas as deficiências. Francisco ressaltou que precisamos ter foco, a atribuição do
Conselho é pleitear a inclusão na cidade e uma das necessidades é a acessibilidade, vamos
direcionar nossos esforços para que isto funcione elencando algumas prioridades como: termos
consciência das nossas atribuições, montar a comissão, estabelecer objetivos e principalmente,
lutar para que o ELEVAR seja retirado do transporte público, porque quem está pagando não
usufrui. Devemos nomear a comissão, reunir, registrar e expor para o secretário. Kátia Maria
salientou que o COMDEF precisa tornar-se conhecido e para isto, temos que considerar a
possibilidade de criarmos a Secretaria do Deficiente. Quanto à comissão, quem fizer parte deve
saber como expor suas ideias para adquirirmos credibilidade, porque isto tem que ser
conquistado. Vamos eleger os melhores e estabelecer estratégias porque representamos uma
cidade. Wander concordou enfatizando a necessidade de conquistarmos nosso espaço com
respeito. Daniel retomou a importância de que tudo que for decidido seja registrado. André
explicou que para montarmos uma comissão especial temos que seguir o regimento, sendo
considerada uma comissão para assuntos relevantes com cinco conselheiros como titulares.
Sugeriu que a comissão seja composta por membros da sociedade civil, os membros do poder
público não fariam parte, más estarão participando e dando apoio nas propostas e decisões.
Wander colocou que entende a posição, más precisamos formar uma comissão com o propósito
de solucionar os problemas e em sua opinião, qualquer membro do conselho poderá fazer parte.
Francisco justificou que como são assuntos que dizem respeito à sociedade civil, então, nada
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mais justo ser formada por representantes desta área. Henrique ressaltou a importância de conter
pessoas com conhecimento técnico, para não corrermos o risco de propor coisas que não
funcionam. É importante apresentar as propostas com orientações sobre como fazer e a solução.
Após as explanações, Wander perguntou aos presentes quem tem o interesse em fazer parte da
comissão, ficando definido com a aceitação do grupo que será composta por: Wander, Francisco,
Daniel, Maria do Socorro e Cleusa. A primeira reunião desta comissão ficou agendada para o dia
três de junho as quatorze horas na Casa dos Conselhos. Wander finalizou a reunião enfatizando a
relevância desta comissão que representará o COMDEF, o compromisso e a disponibilidade com
relação à presença em reuniões que poderão ser agendadas antecipadamente ou marcadas a
qualquer momento. Nada mais havendo a tratar eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que
deverá ser lida e assinada.
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