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ATA Reunião Ordinária – dia 04/05/2016.

Aos quarto dia do mês de Maio 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,  Euclidea Maria B. L.  Fioravante,
Francisco Nuncio Cerignoni, Gilmar Nunes Falcão, Leticia Peres Farias Françoso, Rodrig
Honorio  Françoso,  Clevis  Francisco Lorenzi  Spada, Andrea Niquito Zaia,  Monica Alves
Rodrigues, Rosana Aparecida Geraldo Pires, Osmir Domingos de Andrade, Elisangela da
Silva  Oliveira,  Cinthia  Mara  Stivali,  Conceição  Ap.  Brancalion  Souza,  Eliete  Nunes
Fernandes da Silva,  Washington Luis  F.  Marques,  Elisabete  G.  Ruas,  Roselene Maria
Barsa, Patricia M. Souza, Pietro Pizão Gonzalez, Katia M. Paschoalini, Tania Valéria de O.
Scaranello.  Justificaram  ausência:  Claudia  Pereira  de  Lacerda,  Cesar  do  Nascimento
Santos. O coordenador do COMDEF deu abertura da reunião para tratar a seguinte ordem
do dia 1- Saudação e agradecimento da Secretária da SEMDES Eliete Nunes, com os
dizeres de que os conselhos estão ajudando a avançar com o desenvolvimento da cidade.
2 – Apresentação do Lar Franciscano de Menores feito pela Assistente Social  Renata,
sobre  Residência  Inclusiva,  hoje  o  Lar  Franciscano  de  Menores  atende  crianças  em
situação de abandono e  vulnerabilidade até  os  18 anos de idade,  segundo os  dados
apresentados pela assistente Social, 40% das crianças que são atendidas pelo lar, são
crianças  com  deficiência.  O  projeto  da  Residência  Inclusiva,  será  para  pessoas  com
deficiência a partir de 18 anos, haverá audiência publica para discussão do projeto no dia
24 de Maio. 3- Leitura e aprovação da ata de Abril. 4 - Informes: Ganho do livro, que foi
obra de dissertação de nosso conselheiro Eduardo de Paula Azzini;  Reunião da mesa
diretora (Francisco, Rosana e Valmir) com Matheus Erler para apresentação da nova mesa
diretora do COMDEF onde foi solicitado que todas as proposições que cheguem a Câmara
relativo a pessoa com deficiência para que tenha um olhar do COMDEF, análise ou opinião
para não ir contrário a LBI. Matheus Erler convidou que nosso coordenador levasse ao
conselho,  que  ele  está  aberto  a  conversação  e  pediu  que  o  COMDEF  levasse  esta
proposta aos vereadores e fizesse o uso da tribuna para apresentar as propostas dos
COMDEF. Os conselheiros Francisco e Rosana estiveram presentes na reunião com o
promotor  de  justiça  Sergio  Iuli  Catani  para  apresentação  dos  novos  conselheiros,  e
observaram que o promotor não tem conhecimento completo da realidade que a pessoa
com deficiência enfrenta no dia a dia em relação a transportes e acessibilidade nos pontos
de ônibus. Foi conversado sobre vários outros assuntos como oferta de cadeiras de rodas
e medicamentos e frota de taxi sem adaptação. O promotor se colocou a disposição deste
conselho  e  se  propôs  a  participar  de  uma  de  nossas  reuniões  mensais.  Nosso
coordenador Francisco participou da IV Conferência Nacional da Pessoa com deficiência
em Brasilia,  onde  de  151  propostas  levadas  a  discussão,  89  foram aprovadas.  Duas
destas  propostas  aprovadas  foram  levadas  da  conferência  de  Piracicaba:  maca
ginecológica acessível, maca para exame de próstata acessível, e incentivar os estados e
municípios na criação da secretária da pessoa com deficiência.  Reunião Comit  PCD -
evento que terá como tema: Praticando a inclusão no mundo do trabalho, ficou marcado
para o dia 07 de Junho das 08:00 as 13:00 h no teatro Erotides de Campos, Convite para
reunião do vereador André Bandeira no dia 06/05/2016. Convite feito pelo vereador Pedro
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Kawai para semana municipal do serviço social, homenagem as Assistentes Sociais dia
16/05 as 13:00 h na Câmara Municipal. Gabinete do prefeito receberá a mesa diretora do
COMDEF no dia 17/05/2016 as 16:30 h. 5 – Enviar ofício para o Projeto Crescer,  Lar
Franciscano e CASVI solicitando informações sobre os trabalhos da entidade que são
desenvolvidos para pessoa com deficiência. 6 – Foi levantado na reunião sobre a listagem
das pessoas com deficiência que serão comtempladas pela EMDAPH com moradias, foi
solicitado clareza nas informações e na porcentagem que é de direito da pessoa com
deficiência, a vice coordenadora Rosana ficou de acompanhar as listagens e nos passar
as  informações  solicitadas.  7  –  Pautas  para  a  próxima  reunião:  Resoluções  do  VI
Conferência Municipal, Criação de uma comissão para leitura, análise e encaminhamento
das  respostas  dos  ofícios,  criação  de  uma  comissão  de  fiscalização,  com
representatividade  para  o  COMDEF  na  secretária  de  obras,  Marcar  uma  reunião
extraordinária para o período da tarde para as pessoas interessadas em participar das
comissões.  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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