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ATA Reunião Ordinária – dia 24/02/2016

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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, das dezenove às vinte e uma horas, para reunião entre os representantes do
Poder Público e da Sociedade Civil, onde estiveram presentes: Ademir Barbosa, Eduardo
De  Paula  Azzini,  Wander  Viana  Santos,  Claudia  P.  De  Lacerda,  Euclidia  Maria  L.  B.
Fioravante, Francisco Nuncio Cerignoni, Gilmar Nunes Falcão, Leticia P. Farias Françoso,
Rodrigo  Honorio  Françoso,  Janaina  Nalesso,  Solange  Ap.  M.  C.  Granadier,  Clévis  F.
Lorenzi  Spada,  Marcia Fabiana da Silva,  Dina Paula Tanaka, Mônica Alves Rodrigues,
Rosana A. Geraldo Pires, Daniele Geleilete Camolesi, Osmir D. de Andrade, Elisangela da
Silva Oliveira, Cinthia Mara Stivali, Conceição Ap. B. Souza, Valmir José Santana, José
Salvador, Elisabete G. Ruas, Maria Ap. de Paula Galvão, Ivan Franco Barbosa, Maria da
Graça  Martins  Barbosa,  Fabiana  Lombardi,  Rita  de  Cassia  Rodrigues,  Katia  Maria
Paschoalini, Célia Maria da Silva e Cesar do Nascimento Santos. A Conselheira Andréa
Niquito Zaia  justificou a ausência. O coordenador Wander Viana Santos abriu a reunião,
cumprimentando a todos e explicando que conforme eleição ocorrida em dezembro de
2015, esta reunião será para a posse dos novos conselheiros. O Coordenador deu as boas
vindas aos novos conselheiros, e, abriu a palavra a cada um para que se apresentassem.
Após  as  apresentações,  o  Coordenador  comunicou  que  conforme  regimento,  nesta
primeira  reunião,  haverá  a  eleição  da  mesa  diretora,  com  a  seguinte  composição:
Coordenador, Vice Coordenador, 1º Secretário e 2º Secretário, devendo ser respeitada a
paridade  entre  conselheiros  indicados  pelo  governo  e  os  eleitos  pela  sociedade  civil.
Assim,  foi  explicado  a  todos  os  presentes,  os  procedimentos  para  a  eleição  dos
respectivos cargos,  e  foi  aberto  aos conselheiros que manifestassem interesse em se
candidatar aos cargos oferecidos. Para o cargo de Presidente o conselheiro Francisco
Nuncio Cerignoni  se manifestou e, como não houve nenhuma outra manifestação, seu
nome  foi  aprovado  por  unanimidade.  Para  o  cargo  de  Vice  Presidente  a  conselheira
Rosana A. Geraldo Pires, manifestou interesse e se colocou a disposição, sendo que como
não houve outra manifestação, foi aprovada por unanimidade. Para os cargos de 1º e 2º
secretários,  os  conselheiros  Leticia  P.  Farias  Françoso  e  Valmir  José  Santana  se
manifestaram, e em comum acordo e com a aprovação unanime de todos ficou aprovado a
conselheira  Leticia  para  1ª  Secretária  e  o  conselheiro  Valmir  para  2º  Secretário.  O
Coordenador encerrou a eleição e agradeceu a todos pela colaboração e pediu que todos
continuem se empenhando na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, e salientou
que  temos  ainda  muito  trabalho  e  que  acredita  na  continuidade  dos  projetos  em
andamento. Finalizando, passou a palavra ao novo Coordenador eleito Francisco Nuncio
Cerignoni. O Coordenador Francisco, falou da importância do COMDEF e da participação
de todos ativamente nos projetos. Destacou a continuidade das ações que vêm sendo
desenvolvidas e das que estão em projetos, bem como, algumas inovações para que aja
um maior desenvolvimento do Conselho. Ressaltou a importância de regularizar a parte
jurídica  do  Conselho,  ou  seja,  a  elaboração  de  um  novo  regimento,  novo  decreto
regulamentador, etc., para que se possa dar andamento aos trabalhos e a implementação
de novas diretrizes, com a base legal dentro de sua conformidade. Após, Sr. Francisco
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finalizou agradecendo a confiança de todos e se comprometeu no esforço para o bom
andamento dos trabalhos do Conselho e solicitou a colaboração e participação de todos
nas ações desenvolvidas pelo Conselho. Nada mais havendo a tratar, eu Euclidia Maria
Fioravanti, encerro a presente ata, que deverá ser lida e assinada.
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