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Aos sete 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, Nicéia 
Maria de A.  Mileke,  Clévis  Francisco Lorenzi  Spada,  Daniele Geleilete Camolesi,  Adriana C. Camolesi 
Ravanelli, Francisco Nuncio Cerignoni,  Ivan Franco Barbosa, Fabiana Lombardi, Maria Aparecida, José 
Salvador,  Fernando Ferraz Domingues,  Diógenes Morin,  Vivian Gomes de Oliveira,  Ronaldo Alexandre 
Castilho  (Câmara de  Vereadores),  Dulce  Bandeira  (Programa Superação),  André  Bandeira  (Vereador), 
Francisco Almeida do Nascimento (Vereador) e Jorge Akira Kobayaski (Secretário Municipal de Trânsito e 
Transportes).  O  coordenador  Wander  Viana  Santos  iniciou  a  reunião  apresentando  e  agradecendo  a 
presença do Secretário Municipal de Trânsito e Transportes de Piracicaba o senhor Jorge Akira, explicando 
aos presentes que o objetivo deste convite é o esclarecimento de algumas informações e denúncias que 
recebemos que são feitas pelos usuários e motoristas a respeito do sucateamento e término do transporte 
ELEVAR, queremos saber se isto procede e discutirmos sobre outros problemas relacionados à falta de 
preparo dos motoristas e falhas nos agendamentos. O Secretário agradeceu o convite iniciando sua fala 
sobre a campanha entre SEMUTRAN e a Zona Azul de conscientização a respeito da utilização das vagas 
especiais. Relatou que tem ciência dos problemas e que algumas mudanças ocorrerão em breve, pois a 
SEMUTRAN está passando por um momento especial porque estiveram em Brasília para solicitar verba 
com o propósito de realizar melhorias no transporte público de Piracicaba havendo a aprovação de um 
novo contrato de concessão no valor de cinquenta e cinco milhões. Com a verba, toda frota terá idade 
média  de  três  anos  e  meio,  haverá  uma renovação  na  frota  que  chegará  a  um total  de  239  ônibus 
adaptados, também será contratada uma empresa para viabilizar a reforma dos cinco terminais rodoviários 
proporcionando maior conforto, segurança, melhorias nas vias urbanas inclusive a acessibilidade. O senhor 
Francisco agradeceu a presença do secretário e ressaltou a necessidade de acessibilidade aos cadeirantes 
e a importância das adaptações dos sanitários. Fernando sugeriu a possibilidade de o Conselho ter acesso 
ao que consta na licitação. Wander explicou que temos conhecimento dos números de ônibus adaptados, 
más o que ocorre é que estes elevadores não funcionam e alguns motoristas não param no ponto para os 
usuários. A usuária Maria do Socorro relatou o mesmo problema, dizendo que ficou várias vezes no ponto 
porque o transporte não para,  ou os motoristas justificam que o elevador está quebrado. O secretário 
explicou que os elevadores não estão quebrados o que falta é boa vontade dos motoristas e para resolver 
isto informou que deixará um e-mail  para denúncias,  onde os usuários poderão informar o número do 
transporte para que seja autuado. Sobre o ELEVAR, o secretário relatou que está ciente dos problemas, até 
o  final  do  mês  será  feito  um  novo  contrato  de  concessão  e  não  houve  nenhum  comunicado  oficial 
informando que este transporte irá acabar. Quanto à questão levantada pelo senhor Francisco, o secretário 
respondeu que com a verba, tudo o que for necessário será contemplado e sobre o acesso a licitação, o 
secretário respondeu ao Fernando que irá verificar a possibilidade porque teve início em 2010.  André 
Martins perguntou ao secretário se houve a participação do Conselho nestas mudanças para sugerir ideias 
que realmente atendam as necessidades? Na sequência, Wander perguntou qual a possibilidade de que o 
Conselho crie uma comissão e participe ativamente destas reformas? O secretário respondeu que todas as 
reformas estão sendo feitas de acordo com as normas, más a comissão poderá ser criada para auxiliar os 
projetistas. Wander sugeriu ao secretário a possibilidade do ELEVAR ser desmembrado, dividindo a frota 
de acordo com as demandas: saúde, educação, sendo que cada uma ficaria responsável pelo itinerário e 
monitoramento. O vereador André Bandeira explicou que será necessário fazer uma rubrica propondo à 
Câmara a alteração na Legislação. Falou também sobre a ideia de trazer um sistema de transporte gratuito 
utilizado em São Paulo, chamado: LIGADO, que permite a mobilidade de pessoas com deficiência física ou 
mobilidade  reduzida.  Kátia  Maria  sugeriu  que  esta  comissão  estude  a  situação  de  cada  usuário  que 
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depende do transporte, analisando a renda para que a acessibilidade seja funcional a todos. Falou também 
sobre  a  importância  do  transporte  ter  um  ajudante  que  possa  auxiliar  o  usuário.  Maria  do  Socorro 
complementou,  explicando  dificuldades  que  os  transportes  enfrentam  para  levar  pessoas  obesas  aos 
hospitais para consultas ou atendimentos clínicos. No final, o secretário agradeceu novamente o convite, 
esclarecendo que todas as propostas foram anotadas e estará disponível para outras reuniões. Wander 
encerrou a reunião agradecendo a presença de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar eu Andréa 
Niquito Zaia encerro esta ata, que deverá ser lida e assinada.
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