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ATA Reunião Ordinária – dia 01/06/2016.

Ao primeiro dia do mês de Junho de dois mil e dezesseis, 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,
com  a  presença:  Ademir  Barbosa,  Eduardo  de  Paula  Azzini,  Wander  Viana  Santos,
Francisco Nuncio Cerignoni,  Leticia Peres Farias Françoso, Rodrigo Honório Françoso,
Cesar do Nascimento Santos, Marcia Fabiana da Silva, Monica Alves Rodrigues, Rosana
aparecida Geraldo Pires, Osmir Domingos de Andrade, Elisangela da Silva Oliveira, Pietro
P.  Gonzalez,  Aline  Espassa  Caldeira,  Katia  Maria  Paschoalini,  Washington  L.  M.
Frangopolos; Justificaram ausência: Gilmar Nunes Falcão, Dina Paula Tanaka,  Euclidia
Maria B. L. Fioravante, e Valmir José Santana. O coordenador do COMDEF deu abertura
da reunião para tratar a seguinte ordem do dia 1- Leitura e aprovação da ata da reunião
anterior realizada no dia 04/05/2016, e a mesma foi lida e aprovada, foi solicitada, nas
próximas reuniões para melhor aproveitamento do horário que temos de reunião, será feito
somente a leitura do conteúdo discutido na reunião que consta na ata, aprovado por todos.
2 – Decisão de qual conselheiro representará o Comdef na VI Conferência da cidade, o
Coordenador Francisco e o conselheiro Ademir se ofereceram e todos aprovaram que os
mesmos sejam representantes do Comdef nesta conferência. 3 – Criação de comissões
das Demandas e respostas de Ofícios e Criação da comissão de Fiscalização, ficando nas
mesmas os seguintes conselheiros Demandas e Respostas de Ofícios ( Rosana, Letícia,
Wander) foi sugerido o Nome da conselheira Euclidea, mas como a mesma não estava
presente, na próxima reunião pediremos a mesma se quer participar desta comissão. Na
comissão de fiscalização ficará os seguintes conselheiros (Ademir, Francisco e Eduardo).
4 – Foi discutido sobre as resoluções aprovadas na VI Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, sobre o Eixo 1 das Resoluções aprovadas foram tomadas as
seguintes  providencias:  –  Enviar  Ofício  para  a  Secretária  da  Saúde  sobre  a  primeira
resolução do eixo pedindo informações sobre o atendimento da Pessoa com Deficiência
da cidade. – Segunda resolução do eixo 1: Solicitar a Secretária de Saúde caso o primeiro
item não tenha sido cumprido, o sistema do Camped Zerado para que o Comdef possa
articular este levantamento da pessoa com deficiência junto aos demais secretarias que se
propuserem  a  ajudar  com  este  projeto.  –  Terceira  resolução  do  Eixo  1:  Sobre  o
atendimento  Humanizado  na  Assistência  e  na  Saúde,  na  parte  de  Ostomia  este
atendimento já esta sendo feito, mas para as pessoas com deficiência esta resolução foi
levada  a  conferência  nacional  e  aprovada,  próximas  medidas  cobrar  a  secretária  de
Assistência Social e a Secretária da Saúde se este atendimento já esta sendo cumprido,
neste item o Comdef pode oferecer a colaboração as Faculdades e escola de enfermagem
na cidade o curso ministrado pelos nossos conselheiros de Atendimento Humanizado. –
Quarto item do primeiro Eixo foi solicitado oficiar M. M. Juiz de Direito da Vara da Infância
da Comarca de Piracicaba,  sobre quais providências já foram tomadas em relação a esta
demanda. Eixo 2 – Sobre a primeira resolução do segundo eixo, o Fórum Permanente de
Políticas  Publicas  da  Pessoa  com  Deficiência  continuará  sob  a  responsabilidade  do
Vereador  André  Bandeira.  –  segunda  resolução  do  Eixo  2  -  Núcleo  da  pessoa  com
deficiência já foi solicitado a criação deste núcleo junto ao gabinete do Prefeito ao qual o
Comdef responde, mas o mesmo (Camilo) nos informou ainda não ser possível a criação
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deste núcleo, falta de verba, de pessoal, e que neste momento o chefe de Gabinete está
no cargo interinamente não podendo assumir tal decisão, foi informado na reunião que a
minuta do projeto de Lei, para criar uma Secretaria, já esta pronta desde a antiga gestão
do Comdef. – Terceira resolução do Eixo 2 – foi criado, nesta reunião do Comdef uma
comissão  de  encaminhamento  e  respostas  de  ofícios,  com levantamento  de  todas  as
entidades  que  oferecem  serviços  ou  atendem  a  pessoa  com  deficiência  –  Quarta
resolução do Eixo 2 – criado nesta data a comissão de fiscalização para acompanhar as
políticas desenvolvidas pelas Secretarias ou por qualquer demanda ligada a pessoa com
deficiência,  estará  auxiliando  para  que  todas  as  regulamentações  da  nova  LBI  sejam
cumpridas. Eixo 3 – a primeira resolução já foi aprovada na conferência Nacional com a
redação um pouco diferente mas não mudando o objetivo, articulação orçamentária para
as políticas publicas da pessoa com deficiência. A segunda resolução do eixo 3 já esta em
andamento  com  a  criação  de  diversas  comissões  no  Comdef,  como:  comissão  de
Legislação,  comissão  de  Relações  Públicas  e  Eventos,  comissão  das  Demandas  e
Respostas de Ofícios e Comissão de Fiscalização. 5- Solicitação do conselheiro Wander
para  que  os  sites  oficiais  da  Prefeitura  e  os  e-mails  enviados  pela  Prefeitura  sejam
acessíveis, segundo o conselheiro os e-mails não tem áudio descrição e que ele mesmo já
solicitou  esta  demanda  na  gestão  anterior,  o  conselheiro  Francisco  se  colocou  a
disposição para levar a solicitação a acessória de comunicação todas as secretarias e da
Prefeitura. 6 – Informes: Reunião com o Chefe de Gabinete do Prefeito senhor Camilo no
dia 17/05/2016 as 16:30 conselheiros presentes (Valmir, Letícia e Francisco).conversamos
sobre a criação do núcleo da pessoa com deficiência, e Camilo nos informou que dentro
da chefia de gabinete não será possível, mas que falará com Godoy da possibilidade deste
núcleo dentro da secretária de governo, porem informou que não há verba destinada para
tal núcleo e nem pessoas disponíveis para este núcleo, que esta no cargo interino não
pode tomar tal decisão. O coordenador Francisco relatou ao secretário sobre a dificuldade
de conversa com a secretária de Obras e o Sedema, Falou sobre a criação do fundo do
Comdef, Camilo informou que iria enviar as reuniões do Comdef o Daniel que trabalha
juntamente com ele na chefia de gabinete para participar como ouvinte e para nos ajudar
nas demandas que ele puder. Reunião de Políticas públicas do Vereador André Bandeira
dia 20/05/2016, nesta reunião foi feito uma apresentação da secretária da pessoa com
deficiência  de  Capivari  e  como  foi  que  eles  fizeram  o  levantamento  da  pessoa  com
deficiência na cidade, sem dinheiro, mas com a parceria das secretarias e do tiro de guerra
da  cidade.  Reunião  do  CEAPcD  em  São  Paulo  com  a  participação  do  coordenador
Francisco, que informou que estão montando o plano de 2016/2017 que ainda esta sendo
desenvolvido, assim que estiver pronto, ele trará para conhecimento dos membros deste
conselho. Encontro Regional do Nucleo III em Paulinia, com a participação do conselheiro
Ademir, assuntos abordados no encontro foram o balanço da conferência nacional, sobre o
caos que foi em relação ao transporte e a logística do evento, tomaram como uma total
falta de respeito e os facilitadores do evento estavam totalmente perdidos, mudança da
diretoria do núcleo para Jundiaí com Junior (recomposição de mesa). Começar trabalho
Regionais, para seguir para o estadual e federal com propostas definidas. Fazer revisão do
regimento Estadual inserir os núcleos no conselho estadual participar das reuniões. E falou
sobre o calendário para as próximas reuniões. 7- Katia Maria pediu junto ao conselho que
solicitasse a Emdaph e a Caixa Economica Federal clareza nas informações e critérios do
programa Minha Casa Minha Vida, das casas destinadas as pessoas com deficiência. 8 –
Conselheiro Wander solicitou o afastamento do conselho pois é pré candidato a Vereador
da cidade. 9 – Foram marcadas as seguintes reuniões extra oficiais das comissões nas
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seguintes datas: 14/06 ou 15/06 às 10:00h reunião da comissão de Legislação; 16/06 ás
14:00h reunião da comissão de relações publicas e eventos; 17/06 as 10:00h reunião da
comissão de Demandas e Respostas de Ofícios; dia 17/06 ás 19:00h reunião da comissão
de fiscalização, estas datas poderão ser alteradas de comum acordo entre os conselheiros
mediante confirmação. Observação: Nossa reunião foi realizada sob fortes chuvas, a sala
na casa dos conselhos que utilizamos na reunião ficou alagada, e ficamos sem energia, a
reunião foi realizada a luz de celular. Depois destes assuntos foi dado o encerramento da
reunião pelo nosso coordenador Francisco N. Cerignoni. Eu Letícia Peres Farias Françoso
lavrei  a  presente  ata,  que  será  assinada  por  mim  e  pelo  coordenador  Francisco  N.
Cerignoni.

________________________                               _______________________

Letícia Peres Farias Françoso.                               Francisco Nuncio Cerignoni.

          1° Secretária.                                                           Coordenador
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