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ATA Reunião Ordinária – dia 14/09/2016.

Aos  catorze  dias  do  mês  de  Setembro  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: Claudia Pereira de Lacerda, Euclidia Maria L. B Fioravante,
Francisco Nuncio Cerignoni, Gilmar Nunes Falcão, Letícia Peres Farias Françoso, Rodrigo
Honório  Françoso,  Cesar  do  Nascimento,  Andrea  N.  Zaia,  Monica  Alves  Rodrigues,
Rosana  Aparecida  Geraldo  Pires,  Osmir  Domingos  de  Andrade,  Elisângela  da  Silva
Oliveira,  Cinthia  Mara  Stivali,  Conceição  Ap.  Brancalion  Souza,  Tânia  Valéria  de  O.
Scaranello, Maria Aparecida de Paula Galvão, Ivan Franco Barbosa, Maria da Graça M.
Barbosa, Leandro da Silva, Elisabete G. Ruas, Rita de Cassia G. Rodrigues, Katia Maria,
Valéria  Capis  da  Cruz,  Maria  Aparecida  Dias  da  Silveira,  Eliana  Aparecida  Pereira;
Justificaram ausência: Wander Viana Santos, Rosalina Martins de Oliveira Castanheira. O
coordenador do COMDEF deu abertura da reunião para tratar a seguinte ordem do dia 1 -
Leitura e aprovação da Ata anterior do dia 03/08/2016, lida e aprovada. 2 – Aprovação e
ajustes  das  palestras  e  atividades  da  semana  da  luta  da  pessoa  com  deficiência,
apresentado  cronograma  pela  comissão  de  eventos,  fechando  com  a  seguinte
programação: dia 16/09/2016 às 15h00 – Coletiva de Imprensa no gabinete do Prefeito
com a presença dos conselheiros para divulgação da “Semana da Luta da Pessoa com
Deficiência”;  dia  21/09  às  09h00  Caminhada  pela  Inclusão  com  a  participação  das
entidades que tem trabalhos voltados para a pessoa com deficiência. Trajeto terá inicio em
frente  ao  mercado  municipal  na  rua  Governador  Pedro  de  Toledo  finalizando  na  rua
Moraes  Barros  na  Praça  José  Bonifácio  às  10h30  com ato  publico  com presença  de
autoridades,  apresentações das entidades e exposição de trabalhos e serviços para a
pessoa com deficiência com termino previsto até as 13h00. (solicitado para este evento
Oficiar o Tiro de Guerra para que seja cedido soldados, para acompanhar na caminhada e
oficiar  a  Semuttran  para  um apoio  com o transito);  dia  21/09/2016  19h30 – Palestra
“Políticas e práticas de educação do aluno com deficiência”, com a Profª. Dra. Maria Inês
Bacelar Monteiro – Local: UNIMEP Centro – sala 310 RB (entrada pela Rua Boa Morte);
Dia 22/09 19h30 – Palestra “Marco legal: CDPD - Convenção sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência e LBI – Lei  Brasileira de Inclusão”,  com o especialista de reabilitação
profissional e tradutor oficial da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência,
Romeu Sassaki – Local: UNIMEP Centro – sala 310 RB (entrada pela Rua Boa Morte). Os
Patrocinadores  que  contribuirão  com  barracas,  pró  labore  dos  palestrantes,  cafés  e
subsídios  para  o  evento  são:  CIEE,  SIMESPI,  ACIPI  e  AACRIPIR;  Apoio:  UNIMEP,
Prefeitura  Municipal  de  Piracicaba,  SETUR,  SINDBAN,  SEMUTTRAN  e  SELAM;  e
Realização:  COMDEF  e  SEMDES.  3  –  O  coordenador  Francisco  juntamente  com  o
conselho  entraram  em  consenso  para  pedir  a  Reativação  do  Fórum  Municipal  dos
Conselhos.  4  -  Abertura  para  a  palavra  dos participantes  da Reunião:  Rita  De cássia
(ouvinte) pediu a palavra e explanou sobre a indignação na divulgação e apresentação das
Paralimpiadas  que  foi  somente  televisionada pelo  canal  a  cabo e  que  ela  não  foi  de
maneira nenhuma inclusiva, pois não ocorreu em conjunto com as olimpíadas. Katia Maria
(ouvinte) voltou a pedir maiores esclarecimentos das condições de critérios da Emdaph e
Caixa Econômica Federal na distribuição de casas populares para PCDs, será enviado um
Ofício para a Emdaph e para Caixa Econômica Federal  solicitando a presença de um
representante do órgão para que seja esclarecido todas as duvidas pertinentes a este
programa do  governo.  Ouvinte  Katia  Maria  reinterou  a  Reclamação  de  que  na  Caixa
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Econômica de Santa  Terezinha foi  pedido novamente  o  RG para  que a irmã Fabiana
(cadeirante) entrasse na agência indignada com a situação pediu que o COMDEF pedisse
ao  Banco  melhores  esclarecimentos  de  o  porque  os  cadeirantes  tem que  mostrar  os
documentos para adentrar a agência e as pessoas que não são deficientes não precisam
mostrar,  a  secretaria  Letícia  ficou  de  buscar  maiores  esclarecimentos  sobre  este
procedimento do banco. Katia Maria (ouvinte) solicitou que o COMDEF envie um oficio ao
conselho  da  saúde,  pedindo  acessibilidade  no  local,  COMDEF  irá  enviar  este  ofício.
Conselheiro Gilmar sugeriu como pauta para próxima reunião discutir sobre a entidade
Avistar que não terá mais disponível um motorista que faz o serviço de busca das pessoas
que são atendidas na entidade,  o coordenador Francisco pediu ao Conselheiro  que a
entidade enviasse um oficio ou um e-mail (com a explicação do ocorrido) ao conselho para
que o caso seja colocado em pauta. 5 – Informes Coordenador Francisco Informou que no
dia 17/09/2016 haverá um debate no Largo dos Pescadores as 17h00 com o tema “A
cidade que queremos” e que na ocasião ele estará representando o COMDEF. 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.

                   Conselheira.                                                           Coordenador.
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