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Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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, Ademir Barbosa, 
Celia Maria da Silva, Rita de Cássia Rodrigues, Maria das Graças Martins Barbosa, Dina 
Paula  Tanaka,  Francisco  Nuncio  Cerignoni,  Daniele  Geleilete  Camolesi,  Adriana  C. 
Camolesi  Ravanelli,  Clevis  Francisco  Lorenzi  Spada,  Elisabete  Gonçalves  Ruas,  Ivan 
Franco Barbosa, Pedro Franco Barbosa, Fabiana Lombardi, Maria Aparecida de Paula, 
Vivian  Gomes  de  Oliveira.  O  coordenador  Wander  Viana  Santos  iniciou  a  reunião 
solicitando a leitura da ATA referente à reunião realizada dia vinte e um de janeiro de 
2.015 a qual foi aprovada por todos. Em seguida, informou que a SRA.Sonia, funcionária  
da  nova empresa de ônibus,  entrou  em contato  com o COMDEF para  propor  que o 
Conselho realize uma capacitação com motoristas e orientadores de trânsito.  Wander 
enviará um oficio ao Secretário de Trânsito e Transportes, agendando uma reunião, para 
acertar os detalhes desta capacitação, tratar dos demais problemas e propor uma agenda 
permanente. Para reunião, uma comissão foi escolhida com os seguintes representantes:  
Wander, Francisco, Rita, Kátia, Ademir e Elisabete. O próximo assunto foi à necessidade 
de  acompanhante  para  os  usuários  do  ELEVAR.  Wander  entrará  em contato  com a 
SEMDES, para verificar a possibilidade de haver exceção em alguns casos, na utilização 
do transporte sem acompanhante. Logo após, Wander expos, que a SEMDES entrou em 
contato para informar que a Conferência dos Direitos Humanos será nos dias 24, 25 e 26 
de abril,  sendo necessária, outra comissão para organizar a participação do COMDEF 
neste evento. A comissão foi composta por: Euclídia, Wander, Célia, Daniele e Francisco. 
Explicou  também,  que  enviará  um  ofício  a  Jurídica,  verificando  a  possibilidade  de 
realizarmos uma nova eleição na Conferência, para que os eleitos possam assumir em 
maio. Na sequência, informou que dia onze de fevereiro às 8h30, haverá a 1ª reunião, no 
Núcleo Regional do Conselho Estadual em Campinas, na qual os conselheiros Francisco 
e Euclídia, manifestaram interesse em participar. Por este motivo, Wander irá solicitar o 
cancelamento da reunião com a SEMDES sobre a carteirinha, que está agendada no 
mesmo dia. Caso consiga agendar uma nova data, todos serão informados por e-mail. A 
Procuradoria e a Semdes encaminharam ofício ao Conselho consultando se teríamos algo 
a acrescentar na regulamentação da Lei  8142/2014,  que permite a parada de ônibus 
urbanos fora dos pontos  de embarque e desembarque para  pessoas com deficiência 
física ou visual (a qual foi lida para todos os presentes), e após consulta e discussão com 
os conselheiros e ouvintes presentes decidiu-se que não haveria nada a acrescentar na 
referida  lei.  Com  relação  ao  ELEVAR,  a  conselheira  Elisabete  relatou  um  problema 
ocorrido no sábado dia  31  de janeiro,  na  ocasião,  o  motorista  não compareceu para 
transportar cinco usuários, que iriam participar de uma reunião na FCD, após verificado o 
atraso ligaram no Elevar e outro motorista foi acionado, porém todos chegaram com horas 
de atraso. Foi informado que estão havendo reclamações sobre a recusa no fornecimento 
do cartão de gratuidade no transporte público, assim, foi sugerido que seja enviado um 
ofício  à  coordenadora  do  CRAS  unidade  centro,  Maria  Aparecida  Petan  (que  é  a 
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responsável por este serviço), para participar da próxima reunião, a fim de esclarecermos 
dúvidas  sobre  esta  lei  e  o  procedimento  que  está  sendo  adotado  hoje.  Dando 
continuidade, o conselheiro Clevis informou que a Associação Brasileira dos Deficientes 
Intelectuais tem um polo em Piracicaba e esta selecionando interessados que desejam 
participar nas competições de natação e atletismo na faixa etária de 14 a 29 anos, sendo 
necessário que o participante tenha autonomia para viajar com os técnicos, havendo a 
possibilidade  de  participar  das  Para  olímpiadas.  A  conselheira  Euclídia  colocou  a 
necessidade de fazer um ofício, convidando as entidades a sugerir ideias e participar da 
semana de luta da pessoa com deficiência que ocorrerá em setembro. O último assunto 
foi um pedido feito pelo conselheiro Ademir para que o COMDEF informe a necessidade 
de acessibilidade na casa utilizada pelo Conselho de Saúde. Francisco sugeriu citar o 
decreto Federal 5296/2004. O coordenador encerrou a reunião, agradecendo a presença 
de todos.  Nada mais havendo a tratar,  eu Andréa Niquito  Zaia encerro esta ata,  que 
deverá ser lida e assinada.


