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ATA Reunião Ordinária – dia 06/05/2015

Aos  seis  dias  do  mês  de  maio  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:  Célia  Maria  da Silva,  Kátia  Maria  Paschoalini,  Clévis  Francisco 
Lorenzi Spada, Dina Paula Tanaka, Andréa Niquito Zaia, Ademir Barbosa, Maria das Graças 
Martins Barbosa,  Elisabete Gonçalves  Ruas,  Ivan Franco Barbosa,  Pedro Franco Barbosa, 
Vivian  Gomes  de  Oliveira,  Maria  Aparecida  de  Paula  Galvão,  Fabiana  Lombardi,  José 
Salvador,  Dilma S.  Monteiro,  Karolina Carranza  Viana  e Leandro  da  Silva.  O coordenador 
Wander solicitou a atenção de todos para explanação de uma representante da loja Beluga 
localizada no Shopping Piracicaba, chamada Rosa que veio ao CONDEF a convite da Vivian. O 
motivo principal desta visita é convidar os presentes para conhecer a loja que está com a 
proposta de disponibilizar  sacolas com roupas que poderão ser  escolhidas em casa.  Esta 
opção será oferecida as pessoas com mobilidade reduzida e como brinde foi entregue aos 
presentes  um voucher  no  valor  de  R$  50,00.  Em  seguida,  Wander  deu  início  à  reunião 
sugerindo retomar a proposta de alteração da Lei 4548 de 27 de outubro de 1998, Artigo II,  
enviada  através  de  ofício  pelo  vereador  Francisco  de  Almeida  do  Nascimento,  propondo 
disponibilizar  o  transporte  Elevar  às  pessoas  com  outras  deficiências  e  mobilidade 
temporariamente reduzida. Em consenso através da votação dos conselheiros, decidimos que 
Wander  enviará  a  resposta,  dizendo  que  no  momento,  seguimos  a  mesma  linha  de 
pensamento enviada pelo  Secretário  Municipal  de Trânsito  Jorge Akira  em seu retorno ao 
referido  Ofício.  Nesta  resposta,  o  COMDEF  justificará  que  é  favorável  à  solução  deste 
problema, porém, existe a necessidade de um estudo aprofundado e o levantamento de dados 
da atual demanda de usuários. Isto poderá ocorrer através de audiências públicas entre os 
poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, com a participação do Conselho e a população 
envolvida, a fim de realizar discussões para verificar a real demanda e propor uma alteração 
viável.  A conselheira Kátia propôs que a verba desta demanda,  venha através do Estado.  
Wander  complementou  que  esta  poderia  ser  uma  sugestão  a  ser  colocada  durante  uma 
audiência pública. Na sequência, Wander passou alguns informes, iniciando pelo projeto de Lei  
enviado em outubro de 2014, que solicita a alteração da nomenclatura para o termo atual 
chamado:  “Pessoa  com  deficiência”.  O  projeto  passou  pela  1ª  discussão  e  irá  para  2ª 
discussão na Câmara, talvez amanhã dia 07 de maio. Todos estão convidados, contudo, esta 
data será confirmada através de e-mail. Outro assunto foi informar que o Plano de Lei que 
retira a Eleição da Conferência já foi encaminhado a Câmara, portanto, em dezembro faremos 
uma  Assembleia,  onde  ocorrerá  a  Eleição  e  os  eleitos  assumirão  em  janeiro.  Wander 
aproveitou  o  momento,  para  agradecer  aos  que  estiveram  presentes  na  Conferência, 
enfatizando o retorno positivo com relação à organização, a palestra e a discussão dos eixos 
temáticos. O único ponto a ser revisto é a divulgação, visto que não atingimos um número 
significativo de público presente, por este motivo, Wander retomou a proposta do COMDEF 
realizar  reuniões  itinerantes  em  bairros.  Inicialmente  será  um  projeto  piloto  de  ação  do 
conselho, organizando um calendário, dividindo os grupos em comissões que façam o contato 
com estas regiões para auxílio na divulgação. Neste momento, Kátia sugeriu o contato com os 
CRAS e Wander complementou sugerindo os Centros de Educação Digital,  as agentes de 
saúde  dos  bairros,  os  lideres  comunitários...  O  conselheiro  Clévis  sugeriu  duas  reuniões 
itinerantes por semestre, a conselheira Kátia colocou que neste início, seriam viáveis reuniões 
mensais,  até setembro quando ocorrerá a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência.  O 
conselheiro Ademir sugeriu cinco reuniões extraordinárias em regiões diferentes até o final do 
ano com duas reuniões ordinárias na Casa dos Conselhos para avaliação. Os conselheiros 
Ademir e Kátia colocaram a possibilidade de divulgação através da mídia, a publicação de 
artigos e a existência de listas para adesão, convidando a população a participar das reuniões 
ordinárias  realizadas na Casa  dos  Conselhos.  Wander finalizou  dizendo que  este  assunto 
estará na pauta da próxima reunião. Outro assunto que estará na pauta, será a criação de 
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outras comissões para organização da Semana Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência 
que ocorrerá em setembro. Nada mais havendo a tratar,  eu Andréa Niquito Zaia encerro a 
presente ata, que deverá ser lida e assinada.


