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Ata Reunião Ordinária – dia 08/10/2014

Aos  oito  dias  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e  catorze,  reuniram-se  nas 
dependências do Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento 
da  Pessoa  com  Deficiência,  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 L. B. Fioravante, 
Katia  Maria  Paschoalini,  Andréa Niquito  Zaia,  Celia  Maria  da Silva,  Rita  de 
Cássia  Rodrigues,  Elisabete  Gonsalves  Ruas,  Maria  das  Graças  Martins 
Barbosa,  Maria  Vanda  Bazanelli,  Maria  Lúcia  Cammarosano,  Dina  Paula 
Tanaka,  Adriana  C.  Camolesi  Ravanelli,  Clevis  Francisco  Lorenzi  Spada, 
Marcia Fabiana da Silva, Francisco Nuncio Cerignoni,  Ivan Franco Barbosa, 
Fabiana Lombardi, Ademir Barbosa, Marcia Ap. de Paula Galvão, Eliana Ap. 
Rasera, Ilareo Correr, Mari Terezinha Rocha, Vivian Gomes de Oliveira, José 
Maria  de  Souza,  Antonio  Cláudio  Sturion  Junior,  Cláudia  Pereira  Lacerda. 
Justificou  ausência:  Henrique  Domingues  Castilho.  Wander  Viana  Santos 
iniciou  a  reunião  solicitando  a  leitura  da  ata  referente  à  reunião  anterior 
realizada  no  dia  três  de  setembro,  a  qual  após  consulta  aos  conselheiros 
presentes  foi  aprovada  e  assinada.  Em  seguida,  convidou  os  presentes  a 
participar da exposição realizada no Museu em comemoração a Semana da 
Luta  da  Pessoa  com  Deficiência,  esclarecendo  que  houve  uma  excelente 
repercussão  com  vários  comentários  positivos  na  mídia  e  no  facebook. 
Explicou que em decorrência desta repercussão o COMDEF recebeu o convite 
do vereador Pedro Cruz que propôs uma Moção de Aplauso ao Conselho, pela 
organização  da  Semana da  Luta  da  Pessoa  com Deficiência.  A  Moção  foi 
aprovada pelos vereadores e a solenidade de entrega ocorrerá na segunda-
feira,  dia  treze  de  outubro,  a  partir  das  dezenove  horas  na  Camara  de 
Vereadores.  Wander  convidou  os  presentes,  enfatizando  que  este 
reconhecimento é mérito de todos que fazem parte do Conselho. A Conselheira 
Kátia  Maria  expôs  a  importância  desta  homenagem,  como  resultado  do 
trabalho realizado em grupo e tudo que podemos almejar após a eleição que 
realizaremos hoje.  Na sequência,  o  Senhor  Francisco compartilhou com os 
presentes  a  sua  participação  na  “Semana  de  Inclusão  e  Diversidade  do 
SENAC”  que  ocorreu  nos  dias  três  a  cinco  de  outubro,  contando  com  a 
participação  de  Wander  na  primeira  mesa  redonda  chamada:  “Inclusão  no 
mercado de Trabalho” e a apresentação da Euclídia representando o Espaço 
PIPA com o tema “Inclusão Educacional”. Relatou também, que no dia vinte e 
seis  de  setembro  houve  a  reunião  entre  a  Comissão  de  Transporte  do 
COMDEF,  a  SEMUTRAN  e  a  Concessionária  do  Serviço  de  Transporte 
Coletivo. A reunião foi agendada em resposta ao oficio enviado pelo COMDEF, 
onde recebemos uma cópia do contrato da licitação e uma cópia do contrato 
dos serviços realizados pelo ELEVAR, estes documentos ficarão a disposição 
do COMDEF. Outro assunto retomado nesta reunião foi  à necessidade dos 
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usuários realizarem as denúncias com o máximo de informação, constando o 
local, horário da ocorrência e número do transporte.  A próxima reunião ficou 
agendada para sessenta dias. Logo após, Wander apresentou a Conselheira, 
Dina Paula Tanaka que inicia  no COMDEF representando a  Ação Cultural. 
Dando continuidade à pauta, demos início à eleição para a recomposição das 
vagas remanescentes do Conselho que foi lançada no edital,  havendo nove 
vagas, sendo duas para titulares e sete suplentes. Tivemos cinco inscritos para 
os cargos de conselheiros. Feita a apresentação, cada um pôde explanar sobre 
sua  trajetória  profissional  e  o  interesse  em fazer  parte  deste  conselho.  Os 
inscritos são: Cláudia Pereira Lacerda, Ademir Barbosa, Francisco Cerignoni, 
Mari  Terezinha  Rocha  e  Iláreo  Correr.  Por  se  tratar  de  uma  eleição,  os 
presentes  votaram em uma cédula,  que  foi  apurada  perante  os  presentes, 
tendo como eleitos: Titulares - Francisco e Cláudia. Os demais participantes, 
foram escolhidos em consenso do grupo nos seguintes cargos: Ademir como 
suplente do Francisco, Mari suplente da Euclídia e Iláreo suplente da Cláudia. 
Para o cargo de vice- coordenador, Célia Maria da Silva foi indicada e eleita. 
Wander  encerrou  a  eleição,  reforçando  a  importância  de  um  Conselho 
fortalecido  e  comprometido,  pois  precisamos  trabalhar  nas  questões  da 
Conferência e no Regimento. O último assunto tratado foi à criação de uma 
comissão para estudar o fundo disponível que está inativo. Kátia Maria colocou 
que  precisamos  considerar  a  necessidade  dos  integrantes  desta  comissão 
conhecerem as Leis. Os integrantes da comissão serão: Euclídia, Francisco, 
Cláudia, Ademir, Wander e Célia.  A primeira reunião da Comissão será dia 
vinte e três de outubro às dezenove horas na Casa dos Conselhos. Nada mais 
havendo a tratar, eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que deverá ser lida 
e assinada.


