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ATA Reunião Ordinária – dia 06/07/2016

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, se reuniram 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:  Francisco  Nuncio  Cerignoni,  Rosana
Aparecida Geraldo Pires, Eduardo de Paula Azzini, Euclidia Maria L. B. Fioravante, Clévis
Francisco Lorenzi Spada, Osmir Domingos de Andrade, Conceição Aparecida Brancalion
Souza,  Maria  das  Graças  Martins  Barbosa,  Ivan  Franco  Barbosa,  Cláudia  Pereira  de
Lacerda, Andréa Niquito Zaia, Ademir Barbosa, Elisabeth Gonçalves Ruas, Cesar do N.
Santos, Mônica Alves Rodrigues, José Salvador, Rita de Cássia Rodrigues, Leandro da
Silva.  O  coordenador  Francisco  deu  início  a  reunião,  informando  uma  solicitação  do
conselheiro Wander para leitura do conteúdo da ata durante a reunião. Na sequência, as
conselheiras Euclídia e Cláudia fizeram a leitura da ata referente à reunião realizada no dia
01  de  junho/2016.  Após  a  leitura  e  revisão,  às  conselheiras:  Conceição  e  Andréa
informaram que suas justificativas de ausência foram enviadas por e-mail e a conselheira
Cláudia aproveitou o momento para justificar aos presentes o motivo de sua ausência. Em
seguida, o coordenador solicitou a explanação das comissões que se reuniram no decorrer
do mês de junho, iniciando pela Comissão de Fiscalização, composta pelos Conselheiros:
Francisco, Eduardo e Ademir. O conselheiro Eduardo relatou que o primeiro plano de ação
foi  um comunicado  para  informar  a  existência  desta  comissão  através  dos  meios  de
comunicação. O coordenador complementou dizendo que a divulgação teve início hoje,
com a publicação de uma matéria e para elaboração do texto, a comissão contou com o
apoio  da  jornalista Flavia  Silva  Perez.  O  próximo  passo  será  buscar  parceiras  em
Universidades  através  de  esclarecimentos  e  sensibilização,  inicialmente  com  foco  na
fiscalização das guias rebaixadas e as faixas para corredores de ônibus urbano. Diante
disto, a conselheira Cláudia se colocou à disposição desta comissão para o auxílio em
palestras. O conselheiro Ademir sugeriu uma palestra para empresa de transporte coletivo
Via Ágil e a conselheira Conceição enfatizou a importância em sensibilizar pessoas que
atuam  nas  áreas  de  Administração  e  Recursos  Humanos.  Na  reunião  realizada  pela
Comissão de Legislação estiveram presentes os conselheiros: Francisco, Rosana e Valmir.
A Conselheira Rosana expôs que o COMDEF recebeu da Procuradoria, os Decretos que
estão em vigor e os mesmos auxiliarão na organização e regulamentação do Regimento
Interno. A comissão para Relações Públicas e Eventos também se reuniu com a Presença
dos conselheiros: Conceição, Monica, Letícia e Cesar. Para a Semana de Luta da Pessoa
com Deficiência foram elencadas as seguintes sugestões: Segunda- Feira: Abertura na
Câmara realizada pelo Coordenador Francisco. Terça-feira: Palestra com a possibilidade
de convidar: Mara Gabrilli ou Célia Leão. O evento ocorrerá no período da manhã e os
locais sugeridos foram: SENAC/ Museu da Água ou ACIPI. Quarta-feira: Homenagem às
pessoas que trabalham com deficientes. Quinta-feira: Palestra na Secretaria Municipal do
Trabalho e Renda- SEMTRE com representantes do Centro de Referência em saúde do
Trabalhador-CEREST  ou  sobre  Previdência  Social  com  ênfase  nos  assuntos:
Aposentadoria  e  suspenção  do  Benefício  de  Prestação  Continuada.
Sexta-Feira:  Cerimônia  de  Encerramento  na  Praça  José  Bonifácio  com  barracas  das
Associações que realizam trabalhos voltados às pessoas com deficiência, exposição de
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trabalhos e divulgação de produtos. O coordenador informou que Wander sugeriu por e-
mail algum tipo de atuação voltada para área da saúde. A conselheira Euclídia lembrou os
presentes que a Semana da Prevenção ocorrerá em setembro e que o evento na Praça
precisa ser repensado, devido o calor enfrentado no ano passado. O coordenador propôs
o contato com o Prefeito e a elaboração de um Ofício para o Secretário de Finanças a fim
de solicitar verba para este Evento. Na sequência, a conselheira Conceição sugeriu que a
próxima reunião desta comissão ocorra na quinta-feira dia 14 de julho às 14 horas, com o
propósito de fechar a programação em tempo hábil para as providências. Até o momento,
não foi  possível  agendar  a reunião da comissão de Demandas dos Ofícios,  composta
pelos conselheiros:  Euclídia,  Conceição,  Cláudia e Rosana.  Esta reunião está prevista
para este mês. Finalizada as apresentações das comissões o próximo assunto tratado foi
um  Ofício  enviado  pelo  Vereador  José  Antônio  Fernandes  Paiva  para  indicação  de
motoristas do ELEVAR, que serão homenageados em uma Sessão Solene realizada na
Câmara dia 25 de julho às 19 horas. Após análise entre os presentes, os indicados a
homenagem na categoria ELEVAR, foram os motoristas: Genésio e Rose. Logo após, o
coordenador  falou  sobre  a  reunião  do  Comitê  Municipal  de  Inclusão  da  Pessoa  com
Deficiência  no  Mercado  de  Trabalho- COMIT ocorrida  ontem dia  05  de  julho,  com o
propósito  de  avaliar  o  Evento  realizado  no  teatro  do  Engenho  que  abordou  o  tema:
“Praticando a Inclusão no Mundo do Trabalho”.  A conselheira Conceição relatou que o
evento  obteve  uma  avaliação  positiva  e  uma  grande  adesão,  pois contou  com  a
participação  de  165  empresas.  O  próximo informe,  foi  um Seminário  organizado  pelo
Sindicato  dos  Bancários  de  Piracicaba-  SINDBAN,  chamado:  “Inclusão  nas  Agências
Bancárias- Legislação e Acessibilidade”, que ocorrerá dia 20 de julho às 19h30 no Salão
Nobre da Câmara. Segundo o conselheiro César, o Sindicato dos Bancários realizou uma
pesquisa  contemplando  itens  como:  acessibilidade  e  tratamento.  Neste  evento,  será
divulgado o mapeamento da inclusão e acessibilidade nas agências bancárias da cidade e
para que todos possam participar,  os conselheiros receberão o convite  por  e-mail.  Os
demais informes foram: à justificativa de ausência da Secretária Letícia nesta reunião, para
a participação no evento em Brasília em Comemoração ao 1º Ano da Lei Brasileira de
Inclusão e que no dia 07 de julho ocorrerá a Reunião para discutir Políticas Públicas, no
horário das 14 às 17 horas na Sala de Reuniões do Anexo da Câmara. Informou também,
o Ofício enviado pelo prefeito e a indicação da conselheira Euclídia como representante do
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente-  CMDCA e  a  Reunião
Ordinária do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência que ocorrerá
este mês, a data será informada no e-mail.  No final da reunião, a conselheira Cláudia
informou que o profissional da equipe do Instituto de Manejo e Certificação Florestal  e
Agrícola-  Imaflora,  chamado  Renato  Morgado  se  dispôs  a  ministrar  uma  palestra  de
formação básica para conselheiros. O dia sugerido foi uma reunião extraordinária em 31
de  agosto  às  19  horas.  A conselheira  Cláudia  verificará  a  confirmação  da  data  e  a
possibilidade de um certificado de participação.  Nada mais havendo a tratar, eu Andréa
Niquito Zaia, secretária ad hoc, encerro a presente ata, que deverá ser lida e assinada.

________________________                               _______________________

        Andréa Niquito Zaia.                                     Francisco Nuncio Cerignoni.

         Secretária ad hoc                                                     Coordenador
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