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Aos  vinte  e  um  dias  do  mês  de  janeiro  de  dois  mil  e  quinze,  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 L. B. Fioravante, Katia Maria Paschoalini,  
Andréa Niquito Zaia, Ademir Barbosa, Celia Maria da Silva, Rita de Cássia Rodrigues, 
Maria das Graças Martins Barbosa, Maria Vanda Bazanelli, Dina Paula Tanaka, Francisco 
Nuncio Cerignoni,  Henrique Domingues Castilho, Rosalina M. de Oliveira Castanheira, 
Claudia  Pereira  de  Lacerda,  Elisabete  Gonçalves  Ruas,  Ivan  Franco  Barbosa,  Pedro 
Franco Barbosa, Fabiana Lombardi, Edinaura Lopes da Costa, Maria Aparecida de Paula 
Galvão, Maria Eunice G. Altafini, Marcelina Lopes da Costa, Leandro da Silva, o vereador 
Francisco  Almeida  do  Nascimento  e  o  assessor  Diógenes  Moreira.  O  coordenador 
Wander Viana Santos iniciou a reunião solicitando a leitura da ATA referente a ultima 
reunião realizada dia três de dezembro de 2.014. Esclareceu o cancelamento da reunião  
na SEMDES sobre a carteirinha do deficiente, que deveria ter ocorrido dia quinze de 
dezembro,  sendo  previsto  o  agendamento  nos  próximos  dias.  A  conselheira  Kátia 
comunicou a todos à presença do vereador Francisco de Almeida e seu assessor nesta 
primeira reunião, cujo objetivo principal é a eleição dos representantes deste conselho. 
Em seguida, Wander agradeceu a presença de todos e deu início à eleição de 2.015, para  
composição  da  mesa  dos  Conselheiros  nos  seguintes  cargos:  Coordenador,  Vice 
Coordenador, Primeira e Segunda Secretaria. Para definição, foi perguntado aos titulares 
se  desejam permanecer  no  cargo  ou  se  tem alguém interessado  para  realizarmos  a 
votação. A conselheira Rita de Cássia manifestou o interesse pelo cargo de Segunda 
Secretaria que foi disponibilizado pela atual Secretária Kátia Maria, a mesma convidou os 
presentes a participar da eleição do Conselho da Saúde que será realizada dia vinte e 
sete de janeiro, onde concorrerá ao cargo de Coordenadora. A Vice Coordenadora Célia 
expos a necessidade de afastar-se do cargo porque irá se aposentar, porém, não houve a 
possibilidade de substituição por  não haver  a  presença de titulares do poder  público. 
Portanto,  ficou  definido  pelos  presentes  que  Célia  permanecerá  no  cargo  de  Vice 
Coordenadora  até  ocorrer  seu  afastamento.  Wander  aproveitou  o  momento  para 
comentar as ausências dos representantes do poder público em reuniões. A permanência 
dos atuais representantes no COMDEF será confirmada por telefone, para se necessário, 
elegermos  os  substitutos  aos  respectivos  cargos.  Enfatizou  também,  a  procura  das 
pessoas pelo COMDEF e o compromisso em realizarmos ações efetivas, contando com o 
grupo para criar comissões de trabalho dando continuidade aos projetos em andamento 
bem  como,  novas  propostas  que  podem  ser  sugeridas  através  do  e-mail  e  serem 
discutidas  na  próxima  reunião.  Visando  a  continuidade  das  metas  anteriormente 
estabelecidas, o coordenador agendará uma reunião com a comissão do COMDEF e o 
Secretario de Trânsito para propor uma palestra aos motoristas e pessoas que orientam 
os usuários, tendo também como objetivo, sobretudo, falarmos com o secretario sobre as 
irregularidades  no  ELEVAR e  o  uso  indevido  das  vagas  de  estacionamento  que  são 
disponibilizadas  as  pessoas  com  deficiência.  Na  sequência,  Kátia  Maria  apontou  a  
possibilidade  de  haver  uma  secretaria  administrativa  exclusiva  para  o  COMDEF e  a 
liberação da verba do fundo. Wander esclareceu que a proposta para alteração da lei e  
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liberação do fundo foi encaminhada a Câmara e aguarda votação. Quanto à secretaria 
administrativa,  Wander  justificou  a  ausência  da  mesma  em  reuniões,  porque   são 
noturnas. Finalizou, dizendo que para promover algumas melhorias, precisamos iniciar um 
trabalho direcionado a capitalização de recursos, visando à estruturação financeira do 
conselho. Logo após, Francisco comunicou o recebimento e mostrou aos presentes, o 
documentário  chamado:  “Da  invisibilidade  a  cidadania,  os  caminhos  da  pessoa  com 
deficiência”, elaborado pela Secretaria do Estado e Direito das Pessoas com Deficiência, 
propondo que em algum momento possamos assistir. O coordenador Wander encerrou a 
reunião, agradecendo a presença de todos. Quanto à reeleição, explanou que se propõe 
a representar bem o Conselho, fazendo jus a confiança depositada. Nada mais havendo a 
tratar, eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata, que deverá ser lida e assinada.


