
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,

DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMDEF – 11  /03/2015  

Aos  onze  dias  do  mês  de  março  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 horas, para reunião 
entre os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, onde estiveram 
presentes:  Euclidia  Maria  L.  B.  Fioravante,  Katia  Maria  Paschoalini,  Ademir 
Barbosa, Célia Maria da Silva, Rita de Cássia Rodrigues, Maria das Graças 
Martins Barbosa, Dina Paula Tanaka, Francisco Nuncio Cerignoni,  Elisabete 
Gonçalves  Ruas,  Ivan  Franco  Barbosa,  Pedro  Franco  Barbosa,  Fabiana 
Lombardi, Vivian Gomes de Oliveira, Leandro da Silva, Felipe José Serignoni, 
Delma Monteiro, Adriana Ravanelli, Claudia Pereira de Lacerda, Wander Viana 
Santos. O coordenador Wander Viana Santos solicitou esta reunião para eleger 
um  delegado  que  irá  representar  o  COMDEF  na  Reunião  do  Conselho 
Regional  em Campinas,  datada  para  um de  abril  de  dois  mil  e  quinze  na 
câmara municipal desta localidade, evento este que ocorrerá no período da 
manhã.  Em seguida,  Francisco Nuncio Serignoni  explanou sobre o primeiro 
decreto do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro, que foi a  CEAPcD 
(Conselho Estadual Para Assuntos da Pessoa com Deficiência), destacando a 
importância  deste  conselho  nas  primeiras  legislações  para  a  pessoa  com 
deficiência. A conselheira Katia Maria destaca a importância  de se eleger um 
delegado de Piracicaba afim de fortalecer o município diante do estado de São 
Paulo. A conselheira Euclidia questionou se as entidades poderão participar e 
Katia esclareceu que o delegado eleito do COMDEF terá este papel. Wander 
solicitou  transporte  à  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social 
(SEMDES)  para  o  evento(Conselho  Regional  em  Campinas)  e  está 
aguardando  resposta.  Ainda  foi  questionado  por  Katia  qual  membro  deste 
conselho  se  sente  capacitado  para  assumir  a  função  de  delegado,  a 
conselheira  indicou  Ademir  Barbosa,  Euclidia,  Francisco  e  Wander,  porém 
apenas  dois  indicados  se  pronunciaram  positivamente:  Francisco  Nuncio 
Serignoni e Ademir Barbosa. Cabe ressaltar que o delegado eleito do COMDEF 
poderá estar  presente,  caso venha a ser  eleito,  no encontro estadual  e no 
nacional.  Posterior  a  isso  ocorreu  a  votação  para  eleger  o  delegado  que 
representará  o  COMDEF  neste  evento,  transcorrido  da  seguinte  forma: 
Francisco Nuncio Serignoni obteve treze votos; Ademir Barbosa, três votos e 
duas abstenções.  Na próxima reunião ordinária  será finalizado os  assuntos 
pendentes da Conferencia Municipal da Pessoa com Deficiencia. Nada mais 
havendo a tratar, eu Rita de Cassia Rodrigues encerro esta ata, que deverá ser 
lida e assinada.


