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ATA Reunião Ordinária – dia 03/06/2015

 Aos  três  dias  do  mês  de  junho  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:  Célia  Maria  da  Silva,  Kátia  Maria  Paschoalini,  Dra. 
Daniele Geleilete Camolesi, Clévis Francisco Lorenzi Spada, Cláudia Lacerda, 
Vanderlei  Antonio Quartarola,  Adriana Camolesi  Ravanelli,  Francisco Nuncio 
Cerignoni,  Andréa Niquito  Zaia,  Ademir  Barbosa,  Maria  das Graças Martins 
Barbosa,  Ivan  Franco  Barbosa,  Pedro  Franco  Barbosa,  Maria  Aparecida 
Novello, Fabiana Lombarde e o vereador Francisco de Almeida do Nascimento. 
A  vice  coordenadora  Célia  iniciou  a  reunião  justificando  a  ausência  do 
coordenador e explicou que os assuntos seriam conduzidos de acordo com a 
pauta  enviada  pelo  coordenador  Wander.  Num  primeiro  momento  a  vice 
coordenadora comunicou a alteração da Lei 6246, deliberada pelo Conselho 
que  propõe  a  alteração  da  nomenclatura  para  “Pessoa  com  Deficiência” 
informando  que  foi  aprovada  pela  Câmara,  sancionada  pelo  prefeito  e 
publicada no Diário  Oficial  do município  em 29 de maio de 2015.  Informou 
também,  que  as  deliberações  da  Conferência:  ATA  e  propostas,  foram 
encaminhadas ao Prefeito e serão enviadas aos demais órgãos como: Câmara, 
Fórum, entidades... Na sequência, a secretária realizou leitura para aprovação 
da ATA referente à reunião ordinária realizada dia 06 de maio. Encerrada a 
leitura, o vereador Francisco sugeriu agendar uma audiência na Câmara em 
agosto, para retomar e colocar em discussão a proposta de alteração da Lei 
4548  de  27  de  outubro  de  1998,  que  propõe  disponibilizar  o  transporte 
ELEVAR às pessoas com outras deficiências e mobilidade temporariamente 
reduzida.  Outro  assunto na pauta  seria  a definição do grupo em relação à 
proposta  de  que  algumas  reuniões  no  COMDEF  sejam  realizadas  em 
diferentes bairros abrangendo as regiões da cidade com o objetivo de divulgar 
o trabalho realizado pelo COMDEF, verificar as demandas e propor melhorias 
através do Conselho. O grupo decidiu que este assunto ficará para próxima 
reunião, pois consideramos importante a presença do coordenador para tratar 
deste assunto. A conselheira Kátia pediu a palavra para informar que entrou 
em contato através do Conselho da Saúde com o Secretário Dr. Pedro de Melo 
e  o  Prefeito,  para  solicitar  o  preenchimento  das  vagas  para  os  cargos  de 
conselheiros no COMDEF, para isto, foi orientada que estas vagas poderão ser 
preenchidas por sugestão e convite dos próprios conselheiros não havendo a 
necessidade de que a indicação seja do Secretário responsável. Logo após, a 
Dra.  Daniele  realizou  a  leitura  das  propostas  elaboradas  na  Conferência 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizada dia 25 de abril.  
Encerrada a leitura, a conselheira Kátia expos que participou de uma palestra 
da  SEMTRE  (Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e  Renda)  que  assistiu  no 
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Conselho da Saúde, onde foram esclarecidos os serviços prestados por este 
local e sugeriu que esta mesma palestra seja realizada no COMDEF por ser do 
interesse das pessoas com deficiência. O conselheiro Francisco sugeriu que 
esta  palestra  poderia  abranger  um número  maior  de  pessoas  interessadas 
através  de  um  evento  realizado  na  Semana  de  Luta  da  Pessoa  com 
Deficiência. Neste mesmo assunto, a conselheira Cláudia citou o problema de 
uma  pessoa  que  ela  está  tentando  incluir  no  mercado  de  trabalho  e  não 
consegue o transporte gratuito  porque mora em Charqueada.  Esta situação 
será incluída para discussão na pauta da próxima reunião. Em seguida, a vice 
coordenadora  informou  que  o  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Piracicaba 
enviou  um  documento  solicitando  a  indicação  de  um  representante  deste 
Conselho para participar da Plenária preparatória para 7ª Conferência Estadual 
de Saúde. O evento ocorrerá dia 10 de junho com início às 18 horas e término 
às 22 horas no anfiteatro do Centro Cívico. Este representante participará da 
Etapa Regional que ocorrerá nos dias 01 e 02 de julho na cidade de Rio Claro  
e na Etapa Estadual que será dia 22 e 24 de julho em São Paulo (locais e 
horários  a  definir).  Em  comum  acordo  e  com  a  aceitação  da  indicada,  a 
representante do COMDEF será a conselheira Cláudia. Dando continuidade, a 
secretária realizou a leitura da carta que a então, conselheira Rita enviou ao 
COMDEF comunicando e informando as razões de seu desligamento deste 
conselho.  Na  sequência,  a  vice  coordenadora  leu,  a  resposta  a  esta  carta 
enviada  pelo  Coordenador  Wander  aos  conselheiros.  Levando  em conta  o 
tempo de participação da Rita neste conselho, os presentes resolveram que em 
nome de todos, o COMDEF deverá enviar uma resposta amistosa, deixando 
claro  que  este  conselho  estará  sempre  a  sua  disposição.  O  conselheiro 
Francisco informou aos presentes que foi convidado pelo Secretário Dr. Pedro 
de Melo a participar da elaboração de um Plano para Reabilitação de pessoas 
com deficiência,  visando à criação de um Centro  Especializado que realize 
estes atendimentos na cidade de Piracicaba e outros dois Centros menores,  
incluindo o transporte exclusivo as pessoas com deficiência que necessitam de 
cuidados na área da saúde. Explanou que o Plano será concluído nos próximos 
dias e enviado aos conselheiros do COMDEF, para o dia 17 está previsto o 
encaminhamento ao Grupo Regional. Outro informe, passado é que o Encontro 
Regional  de  Campinas  ocorrerá  no  dia  10  de  junho,  o  coordenador  e  os 
representantes  eleitos  Francisco e  Ademir  levarão as  propostas  elaboradas 
pelos grupos que participaram dos eixos temáticos durante a Conferência. A 
vice coordenadora Célia, finalizou a reunião solicitando que todos tragam ideias 
de ações para a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência, este assunto fará 
parte da pauta da próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, eu 
Andréa Niquito Zaia encerro a presente ata, que deverá ser lida e assinada.


