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Aos seis  dias  do mês de agosto  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,  Célia  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, Nicéia Maria de A. Mileke, Clevis Francisco Lorenzi 
Spada,  Marcia  Fabiana  da Silva,  Daniele  Geleilete  Camolesi,  Ademir  Barbosa,  Ninfa  Barreiros,  Eliana 
Aparecida  Rasera,  Maria  Aparecida  de  Paula  Galvão.  O coordenador  Wander  Viana  Santos  iniciou  a 
reunião  informando que  o  conselheiro  André  Martins  deixará  de  fazer  parte  do conselho  porque  esta 
aposentando,  portanto,  será  solicitado  ao  IPPLAP a  substituição.  Maria  Vanda  pediu  a  palavra  para 
informar que o banheiro do Centro de Especialidades esta pronto para uso de ostomizados. Em seguida, 
Wander seguiu com a pauta relatando a reunião realizada na SEMUTRAN com a participação do secretário 
e o representante da empresa de transportes onde o assunto tratado foi o ELEVAR. Os representantes do 
COMDEF  entregaram  um  ofício  contendo  orientações  e  sugestões  com  as  principais  dificuldades 
enfrentadas pelos usuários. Durante esta reunião, em vários momentos ficou clara a necessidade de haver 
clareza nas denúncias para que providências possam ser tomadas, exemplos: local,  horário, motorista, 
número  da  placa...  Nesta  reunião,  Wander  esclareceu  que  seu  papel  não  é  tomar  partido,  mas  sim, 
defender os direitos e deveres dos deficientes. Francisco explicou que os motoristas recebem de acordo 
com o número de passageiros, portanto, o melhor caminho para solucionar o problema é pleitear que o 
ELEVAR seja desvinculado do transporte publico. Na sequência, Kátia Maria falou de uma ocorrência feita 
por um usuário, questionando a necessidade de ligar no ELEVAR um dia antes para confirmar a ida em 
consultas médicas. Kátia comunicou a todos que ligou no ELEVAR para averiguar esta informação sendo 
confirmada pelo responsável que explicou fazer parte do procedimento. O segundo assunto tratado na 
reunião, foi o pedido de um psicólogo que esta montando uma clínica para exames psicotécnicos para 
carteira de habilitação. O DETRAN e o CIRETRAN exigem o laudo de acessibilidade e estão solicitando 
auxilio do COMDEF na vistoria.  A normativa pede que um funcionário do CIRETRAN realize a vistoria 
sendo responsável pela autorização, estando acompanhado por uma pessoa que faça parte da comissão 
de acessibilidade da prefeitura, mas isto não existe em Piracicaba. Neste caso, podemos participar como 
testemunha,  mas  quem  dará  o  laudo  será  o  CIRETRAN.  Wander  consultou  os  presentes  e  todos 
concordaram que o COMDEF assuma esta responsabilidade até que Piracicaba tenha uma comissão de 
acessibilidade. Fabiana perguntou se o laudo é para deficientes físicos ou atenderá todas as deficiências? 
Wander respondeu que o laudo é um questionário que contempla toda acessibilidade necessária para o 
funcionamento destes locais. O terceiro assunto tratado foi definirmos os eventos que serão realizados 
durante o mês de setembro para comemoração do dia 21 que é o dia Nacional da Luta das Pessoas com 
Deficiência, a ideia é realizarmos uma semana de eventos. Wander informou que o SESC já tem alguns 
eventos programados com um sarau para surdos e um domingo esportivo. Wander entrou em contato com 
o SESC e propôs uma sessão de cinema com áudio descrição que foi autorizado, falta marcar a data e o 
horário. Os demais eventos que pretendemos realizar são: Uma palestra voltada para empresários, com o 
objetivo de falarmos da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uma amostra no 
shopping tendo a proposta de expor  cartazes com fotos de pessoas com deficiência e informações a 
respeito. Esta exposição terá nome, sendo entregue fôlder do COMDEF para população. Para o CAMPED 
faremos uma campanha de cadastramento e recadastramento para atualização do censo das pessoas com 
deficiência. Para o censo, serão disponibilizados pontos de atendimento em locais como: Poupa tempo, 
Centros de Formação Digital da Educação. Vanda sugeriu a divulgação em bairros, nos Postos de saúde e 
Centros  Comunitários.  Outra  ideia  é  chamarmos os  meios  de comunicação para  falar  do COMDEF e 
orientar a respeito da nova nomenclatura onde o termo correto é “pessoa com deficiência” para que a mídia 
se refira de maneira adequada. No dia vinte e um, pretendemos fazer um domingo inclusivo no Parque da 
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Rua do Porto, com brinquedos, atividades e faixas de divulgação. Para os eventos, vamos precisar de 
auxilio  e  recursos  financeiros  que  será  solicitado  à  Prefeitura  e  se  necessário,  buscarmos  parceiros. 
Wander encerrou a reunião reforçando a importância de contar com o apoio do grupo para realização 
destes eventos.  Nada mais havendo a tratar, eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que deverá ser lida 
e assinada.
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