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No  primeiro  dia  do  mês  de  abril  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:  Euclidia  Maria  L.  B.  Fioravante,  Andréa  Niquito  Zaia, 
Ademir Barbosa, Célia Maria da Silva, Rita de Cássia Rodrigues, Maria das 
Graças  Martins  Barbosa,  Dina  Paula  Tanaka,  Francisco  Nuncio  Cerignoni, 
Clevis  Francisco  Lorenzi  Spada,  Elisabete  Gonçalves  Ruas,  Ivan  Franco 
Barbosa,  Pedro  Franco  Barbosa,  Henrique  Domingues  Castilho,  Cláudia 
Pereira  de  Lacerda,  Vivian  Gomes  de  Oliveira,  Felipe  José  Cerignoni.  O 
coordenador Wander iniciou a reunião, solicitando a leitura da ATA referente à 
reunião extraordinária realizada dia 11 de março de 2015, que foi aprovada por 
todos os presentes. Em seguida, passou a palavra aos conselheiros Euclidia e 
Ademir,  para  explanação  do  assunto  tratado  durante  a  reunião  que 
participaram em São Paulo sobre a finalização do Projeto chamado “Todos 
pelo  Direitos-  Deficiência  Intelectual,  Cidadania  e  Combate  à  Violência”, 
nascido da experiência vivida no Serviço de Defesa e Garantia de Direitos da 
APAE de São Paulo. Durante o ano ocorreram várias reuniões envolvendo os 
diversos seguimentos, o material produzido neste projeto, ficará à disposição 
do COMDEF. O conselheiro Ademir quis compartilhar com os presentes, que 
nesta  reunião  teve  conhecimento  da  existência  da  primeira  Delegacia 
Específica para os Deficientes, criada em São Paulo em 2014. A conselheira 
Euclidia expos que a importância das cidades terem uma Secretaria da Pessoa 
com Deficiência foi um assunto comentado nesta reunião. Quanto a Secretaria,  
Wander colocou que este projeto está praticamente pronto, será finalizado no 
Conselho e apresentado ao Prefeito. Na sequência, a conselheira Cláudia falou 
sobre sua participação no seminário ligado ao Programa da FIESP chamado: 
“Sou Capaz”, que é desenvolvido em Piracicaba, através de uma parceria com 
a SEMDES- Secretaria  Municipal  do  Desenvolvimento  Social-  onde  o  tema 
tratado foi:  “Medicina no Trabalho e Saúde Ocupacional”  ligado as pessoas 
com deficiência. Segundo Cláudia, o seminário tratou de assuntos importantes 
como:  alterações  na  Lei  da  Inclusão,  questões  referentes  ao  INSS  e 
esclarecimento dos benefícios, também foi falado da CIF- Código Internacional 
de Funcionalidade, que não é previsto em Lei, porém, poderá ser usado para 
aprofundar os relatórios, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das 
pessoas visando principalmente,  que os  ambientes  de trabalho sejam mais 
humanizados.  Logo  após,  a  senhora  Vivian  salientou  a  importância  do 
COMDEF  tornar  uma  secretaria  e  realizar  palestras  aos  profissionais  e 
professores.  Salientou  também,  a  necessidade  de  haver  vagas  para  os 
deficientes em frente às escolas. Wander complementou que o Projeto Sou 
Capaz realiza reuniões mensais entre os vários seguimentos, na ultima reunião 
o grupo criou um decreto que será enviado ao prefeito, propondo a criação de 
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um comitê de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Este comitê terá 
como  objetivo  tratar  destas  questões  através  de  palestras,  seminários, 
treinamentos,  workshops...  Sobre  a  Conferência  Municipal  dos  Direitos 
Humanos que ocorrerá dia 25 de abril,  Wander ressaltou a necessidade de 
pessoas do Conselho para trabalhar e antes disso, o apoio para divulgação,  
pois precisamos de convidados, portanto, um convite virtual será enviado por e-
mail  e  um  cartaz  geral  com  a  programação  dos  três  dias  já  estão  sendo 
distribuídos e fixados em vários locais da cidade. Para que os presentes fiquem 
cientes, o conselheiro Francisco realizou a leitura da programação referente ao 
dia 25 que ocorrerá na Estação do Idoso e terá início às 8:00h com término às 
17:00h. Esclarecendo dúvidas, Wander explicou novamente a pauta com os 
eventos que ocorrerão durante a Conferência nos dias 24, 25 e 26 de abril e 
entregou  o  cartaz  de  Divulgação  citado  acima,  para  que  os  conselheiros 
divulguem este evento. No final, agendamos uma reunião extraordinária para o 
dia 16 de abril, com o objetivo de organizar os últimos acertos para o dia 25/04. 
Nada mais havendo a tratar,  eu Andréa Niquito Zaia encerro esta ata,  que 
deverá ser lida e assinada.


