CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO,
DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

ATA Reunião Ordinária – dia 06/04/2016.
Aos sexto dia do mês de Abril 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, Wander Viana Santos, Claudia P. de Lacerda, Euclidia Maria
B. L. Fioravante, Francisco N. Cerignoni, Letícia Peres Farias Françoso, Rodrigo Honorio
Françoso, Janaina Nalesso, Clevis F. Lorenzi Spada, Andrea Niquito Zaia, Monica Alves
Rodrigues, Rosana A. Geraldo Pires, Cinthia Mara Stivali, Conceição Ap. B. Souza, Maria
da Grça M. Barbosa, Ivan Frango Barbosa, Felipe Jose Cerignoni, Tânia Valéria de O.
Scaranello, Maria Cristina Cogo, Aline E. Caldeira, Josiel Willian Paes Rodrigues, Maria
Eunice Groppo Altafim, Maria Aparecida de Paula Galvão, Jose Salvador Teodoro da Silva;
Justificaram ausência: Eduardo de Paula Azzini, Gilmar Nunes Falcão, Cesar do
Nascimento Santos, Solange Ap. M. C. Granadier, Dina Paula Tanaka, Osmir D. de
Andrade. O coordenador do COMDEF deu abertura da reunião para tratar a seguinte
ordem do dia 1- Apresentação do CRAM Centro de Referência de atendimento a Mulher,
feita por Maria Cristina Cogo. 2 – Leitura e aprovação das atas do dia 24/02/2016
(aprovada) e a do dia 02/03/2016 foi aprovada com as seguintes resalvas e correções, que
onde estiver citado deficiente, seja colocado a nomenclatura correta que é: pessoa com
deficiência e na citação da conselheira Claudia sobre política, que seja contemplado a
palavra partidária, ficando assim política partidária. 3 – Informes – Reunião de
apresentação dos novos conselheiros a Câmara de Vereadores de Piracicaba com o
vereador e presidente da Casa Matheus Erler no dia 12/04/2016 as 10:00 hrs; O Conselho
Municipal da Saúde de Piracicaba enviou um ofício informando que são sensíveis a
promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, que
as reuniões ordinárias do Conselho da saúde são realizadas no Câmara dos Vereadores
com total acesso das pessoas com deficiência; Convite para 7º Caravana de inclusão
acessibilidade e cidadania que será realizada na cidade de Caraguatatuba no dia 15 de
Abril 2016; Convite para o Seminário de Economia Solidária e Cooperativismo que será
realizado no dia 13/04/2016 no Auditório da Fesp Rua: General Jardim, 522, Vila Buarque
São Paulo-SP; Convite para o 2° Seminário Intersetorial de Políticas Públicas, que
acontecerá no dia 11 de maio 2016 nas dependências do SESC-Bertioga, Litoral Paulista;
Convite a participar do 1º Cadeiraço no dia 09 de Abril de 2016 protesto “direito de ter
Direitos” concentração se dará em frente do Jardim Público (Rua: 3, Centro) de Rio Claro;
Comunicado de que o cursos profissionalizante para PCD na Raízen houve prorrogação
de inscrições; Convite reunião plenária regional Centro I e II do orçamento participativo,
nos dias 25 e 26 de abril de 2016 no Centro Comunitário da Vila Rezende e no Centro de
qualificação Permanente (respectivamente); 4 – levantamento feito as secretárias de
governo, apurou-se que nossa conselheira Rita de Cassia Rodrigues da gestão anterior
representava o COMDEF no Conselho Diretor do fundo de Apoio à cultura, e que
precisamos colocar um novo conselheiro representando o COMDEF neste conselho, pois
a Rita não faz mais parte do COMDEF; No Projeto Prefeito Amigo da Criança quem nos
representa e continuará na representatividade deste projeto é a conselheira Maria
Euclidea; 5 – O coordenador Francisco passou as informações ao conselho sobre a
reunião do COMIT – PCD em que ele e nosso Conselheiro Wander participaram
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representando o COMDEF, realizada no dia 05/04/2016, a reunião tratou sobre o Encontro
que será realizado no dia 07/06/2016 que terá como tema Praticando a Inclusão no Mundo
do Trabalho, o evento contará com palestras ainda a definir sobre Lei Brasileira de
Inclusão, Responsabilidade Social da Empresa, Desenho Universal e Acessibilidade;
orientação para empresa sobre PcD e reabilitados; relatos de experiência/depoimentos:
boas práticas - empresas e PcD. O coordenador Francisco passou as informações da
Reunião de Políticas Socias da pessoa com deficiência do vereador André Bandeira
segundo Francisco foi apresentado um levantamento das pessoas com deficiência na
cidade de Piracicaba, porem os dados apresentados estão em conflitos com os dados
apresentados pelo CEAD e os dados do IBGE. Maria Euclidea participou da Reunião do
CMDCA representando o COMDEF sobre os parques inclusivos, informou que o Lions vai
doar um parque a uma entidade e para que o COMDEF se informe sobre este assunto na
Câmara de Vereadores e peça para que este parque seja inclusivo. 6 – Maria Euclidea
informou ao conselho que os laudos médicos para pessoas com deficiência intelectual que
estejam adquirindo veículos novos, vão ser feitos pelo SEMPEM de forma gratuita, este é
um projeto de lei municipal que já achavam estar vigorando em nossa cidade, porem
quando questionados o porque não esta sendo feito este laudo de forma gratuita, foram
informados de que o projeto de lei ainda não foi assinado, esta no gabinete do prefeito,
com isso foi solicitado a este conselho que enviasse um Oficio a Chefia do gabinete, para
maiores esclarecimentos de quando este projeto de lei que já foi aprovado, será assinado.
Foi acordado em reunião que o COMDEF enviará um ofício para o Sedema, com os
seguintes questionamentos: Quantos parques inclusivos e academias adaptadas estão em
funcionamento e onde se localizam? Quantas dessas unidades estão previstas de serem
instaladas e onde? Quais são os critérios utilizados para a escolha do local de construção
dos parques inclusivos e das academias adaptadas? O parque que o Lions vai doar será
inclusivo? E qual a instituição que foi escolhida para instalação do mesmo? 7- Foram
criados dois grupos de trabalho o primeiro de Legislação que vai ser composto a principio
pelo conselheiro Wander, segundo secretário Valmir, vice- coordenadora Rosana e
coordenador Francisco. Outro grupo de trabalho criado foi o de Eventos e Relações
Públicas, composto pelos conselheiros (Clewis, Maria Euclidea, Conceição, Rodrigo,
Monica, Andrea) e a primeira secretaria Leticia. 8 – Como Pauta para a próxima reunião o
conselheiro Ademir sugeriu que discutíssemos sobre as resoluções que foram tomadas na
6° Conferência Municipal das pessoas com deficiência. 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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