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ATA Reunião Ordinária – dia 01/02/2017

Ao primeiro dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezessete, 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: Eduardo de Paula Azzini, Claudia
Pereira de Lacerda, Euclidea Maria L. B. Fioravante, Francisco Nuncio Cerigno-
ni, Letícia Peres Farias Françoso, Rodrigo Honorio Françoso, Cesar do Nasci-
mento Santos, Silvia Danielly de Araujo Marchete, Graziela Gozzo Tozin, Tânia
Valéria de O. Scaranello, José Salvador Teodoro da Silva, Elisabete Gonçalves
Ruas, Marcia Fabiana da Silva, Andrea Niquito Zaia, Vanessa Cristina Souto,
Rosana Aparecida Geraldo Pires, Osmir Domingos de Andrade, Cinthia Mara
Stivali, Conceição Aparecida Brancalion Souza, Rita de cássia Rodrigues, Mi-
chel P. Neto, Carlos André S. Cardozo, Ivan franco Barbosa, Maria da Graça M.
Barbosa. Justificaram-se ausência: Wander Viana Santos, Elisângela da Silva
Oliveira, Rosalina Martins de O. Castanheira. O coordenador do COMDEF deu
abertura da reunião para tratar a seguinte ordem do dia 1- Apresentação do
projeto de instalação de um planetário na cidade de Piracicaba, projeto com a
denominação de Centro inclusivo de Divulgação da Astronomia e das Artes e
Ciências. A ideia seria um espaço que contemplasse um teatro cientifico/ musi-
ca Erudita/sala de exposições (artes).  Segundo Michel um dos criadores do
projeto, este espaço será totalmente acessível para todos os tipos de deficiên-
cia e inclusive abrirá portas para que fosse incluído em seu quadro de funcio-
nários PCD. O projeto atenderá durante 9 meses em torno de 30 mil pessoas,
segundo explicação eles estão buscando ajuda da prefeitura para conseguir
um terreno para construção deste planetário e buscando através de iniciativas
privadas e projetos estadual e federal a captação de recursos para que este
projeto saia do papel. As pessoas envolvidas no projeto vieram juntamente a
este conselho solicitando um documento de apoio ao Comdef a consolidação
deste projeto. O coordenador juntamente com os demais conselheiros concor-
daram  em  apoiar  este  projeto.  2  –  Leitura  e  aprovação  da  Ata  do  dia
15/12/2016. 3 – Eleição do quadro de coordenação deste conselho, continuan-
do por unanimidade a coordenação de Francisco Nuncio Cerignoni, Vice coor-
denadora Rosana Aparecida Geraldo Pires, primeira secretária Letícia Peres
Farias Françoso e segunda secretária Andrea Niquito Zaia. 4 – Foi acordado
entre os conselheiros que as reuniões deste conselho permanecem sempre na
primeira quarta-feira do mês. 5 – Francisco Nuncio Cerignoni trouxe a este con-
selho uma explanação da Reunião do Nucleo III do CEAPCD que aconteceu na
cidade de Piracicaba e que teve como assunto abordado as políticas publicas
da pessoa com deficiência, informou da importância de encaminharmos uma
mulher da nossa cidade para a discussão da saúde da mulher com deficiência,
para que se tenha uma representatividade estadual feminina PCD. 6 – Francis-
co pediu que as comissões de: Fiscalização, Análises e a comissão Lar Fran-
ciscano sobre a transição da Samantha, retome as atividades se apresente aos
novos secretários empossados neste ano e de continuidade aos trabalhos em
desenvolvimento por estas comissões. Foi mencionado pelo coordenador a re-
tomada para reforçar a divulgação da articulação para reorganizar o Forum dos
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Conselhos, conselheira Euclidea propôs um fórum em conjunto com os conse-
lhos e tendo como pauta a Inclusão. 7 – Foram discutidos assuntos referente a
Semana da pessoa com deficiência que acontecerá de 17 a 23 de setembro de
2017, conselheira Valéria propôs que esta semana seja feita em conjunto com
a Faculdade UNIMEP, Sesc também manifestou o interesse em nos ajudar com
a parceria em algumas atividades desta semana e também em relação ao dia
internacional da pessoa com deficiência no dia 03/12/2017, todas as programa-
ções deverá ser acessível a todas as deficiências. 8 – Informes. Depois destes
assuntos foi dado o encerramento da reunião pelo nosso coordenador Francis-
co 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.
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