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

Ata reunião Ordinária – 3/09/2014
Aos três dias do mês de setembro 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, Euclídia Maria B. L. Fioravante, Katia Maria
Paschoalini, Elisabete Gonsalves Ruas, Maria das Graças Martins Barbosa, Nicéia Maria de A. Mileke,
Andréa Niquito Zaia, Adriana C. Camolese Ravanelli, Marcia Fabiana da Silva, Celia Maria da Silva,
Henrique Domingues Castilho, Maria Vanda Bazanelli, Justificou ausência: Rita de Cassia Rodrigues, e
ouvintes: Francisco Nuncio Cerignoni, Eliana Ap. Rosera, Caio M. De Paula, Mariana Bergano, Marcos,
Michele Manarin, Pedro Carlos F. Barbosa, Ivan Franco Barbosa, Fabiana Lombardi, Antônio Cláudio
Sturion Junior, Vivian Gomes de Oliveira e Ademir Barbosa. O coordenador Wander Viana Santos iniciou a
reunião informando a pauta tendo como principal assunto: “A Semana da Luta da Pessoa com Deficiência”
e, dando sequência ao que foi acordado na reunião anterior, toda organização do evento ocorreu durante o
mês estando com tudo praticamente encaminhado. O objetivo desta reunião é esclarecer e informar ao
grupo a programação dos eventos que ocorrerão na semana de 15 a 21 e um evento no dia 26. A
programação foi fechada com eventos menores e um evento grande no dia 21 que ocorrerá o dia todo das
9 horas às 16 horas propondo várias atividades. Wander enfatizou a importância da presença de todos em
pelo menos dois eventos e a participação em horários alternados no dia 21, também será importante o
auxilio na divulgação dos eventos. Em seguida, Wander informou que foi elaborado um fôlder falando sobre
o COMDEF e outro com informações a respeito da pessoa com deficiência. A elaboração destes materiais
contou com orientações do Sr. Francisco Cerignoni, da SEMDES e da assessoria de imprensa da prefeitura
que realizou a arte e o custo deste material. Com relação ao cadastramento do CAMPED, Wander explicou
que já existiu uma campanha chamada: “Eu Existo”, portanto, faremos o relançamento desta campanha
com o recadastramento nos principais pontos de atendimento em locais como: centros de inclusão digital e
na SEMDES através da internet... Para a divulgação da Semana da Luta da Pessoa com Deficiência, será
realizada na Secretaria Municipal de Educação, no dia 08 de setembro, uma coletiva de imprensa às 10
horas. Wander aproveitará a oportunidade do contato com a mídia, para orientar sobre a nova
nomenclatura onde termo correto a ser utilizado é “pessoa com deficiência”. Na sequência, a conselheira
Euclídia realizou a leitura do cartaz contendo toda a programação da Semana da Luta da Pessoa com
Deficiência com o tema: “Nada sobre nós, sem nós”. Após a leitura, foi sugerida a possibilidade de haver
uma ambulância ou um médico disponível para o evento dia 21. Wander pediu para conselheira Kátia Maria
verificar esta possibilidade. Com relação ao transporte ELEVAR, Wander solicitou que os interessados em
participar da coletiva e dos eventos precisam informá-lo com antecedência para que ele possa fazer o
pedido. Quanto à necessidade de divulgarmos o evento, o grupo apontou vários pontos da cidade como:
CRAS, postos de saúde, escolas, terminais, igrejas, universidades, entidades... Cada responsável pela sua
área enviará no dia 04, um e-mail solicitando a quantidade necessária de material para divulgação.
Referente ao laudo do COMDEF para inauguração de clínicas com acessibilidade, que foi acordado na
reunião anterior, Wander informou que até o momento, nenhum laudo foi realizado, porém, estamos
aguardando a chegada de uma solicitação. No final, Wander informou que irá publicar a necessidade de
reposição dos cargos que estão vagos para o COMDEF, inclusive o cargo de vice coordenador. No decorrer
do mês faremos a convocação e as inscrições. A reunião de outubro será para realizarmos a eleição e a
composição do grupo constando a posse na ATA. A conselheira Euclídia colocou a importância de termos
pelo menos um representante da SEMTRE como membro do Conselho. Wander encerrou a reunião,
enfatizando a importância do objetivo principal que é finalizarmos a Legislação deixando-a em dia até o
encerramento do ano. Nada mais havendo a tratar, eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que deverá ser
lida e assinada.
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